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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONSTRUKSI PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM HAKIM INDONESIA
Putusan hakim adalah hasil akhir dari serangkaian proses panjang pemikiran dan
penalaran hukum Hakim selama persidangan. Putusan hakim menggambarkan
bagaimana sosok dari pemikiran hakim atau pemahaman atas hakikat hukum. Putusan
hakim juga merupakan wujud dari pemaknaan hakim atas ketentuan normatif selama
berproses mengadili perkara pidana.

Pemikiran hukum hakim selama proses

persidangan pidana tersebut terwujud dalam pemikiran dan sikap hakim selama
mengoptimalkan pembuktian dan alat bukti dalam mencari kebenaran (materiil), yang
kemudian dikonstruksikan dalam pertimbangan/ argumentasi (hukum) putusannya.
Kata „konstruksi‟ [kon.struk.si] menurut kamus umum bahasa Indonesia berarti 1)
cara membuat (menyusun) bangunan, 2) susunan atau hubungan kata dalam kalimat
atau kelompok kata. 465 Construction (Inggris) berarti 1) interpretation of statute,
regulation, court decision or other legal authority (penafsiran atas undang-undang,
peraturan, putusan-putusan pengadilan atau keputusan hukum lainnya), 2) the process of
bringing together and correlating a number of independent entities, so as to form a
definite entity (suatu proses membawa bersama-sama dan menghubungkan atau
merangkaikan sejumlah entitas yang berbeda sehingga membentuk satu kesatuan). 466
Konstruksi dalam ilmu hukum pidana (secara khusus) mempunyai pengertian sebagai
bentukan yuridis yang terdiri atas unsur-unsur tertentu, dengan tujuan agar apa yang
termaktub dalam bentukan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang. Misalnya
konstruksi Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: “mengambil barang orang lain,
dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”, perbuatan-perbuatan yang dapat
dimasukkan dalam konstruksi inilah yang menurut hukum dianggap sebagai
pencurian.467
Menurut Achmad Ali sebagaimana dikutip oleh Antonius Sudirman, konstruksi
hukum adalah suatu upaya untuk menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan
lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang di mana tidak berpegang lagi pada bunyi
465
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peraturannya, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.
Adapun jenis-jenis konstruksi hukum antara lain: argumentum per analogiam (analogi),
argumentum acontrario, rechtvervijning (pengkonkretan hukum), dan fiksi hukum.468
Pengertian konstruksi hukum menurut Achmad Ali ini, tidak lain dari pengertian
interpertasi atas suatu ketentuan undang-undang.

Sedangkan yang maksud kata

„konstruksi‟ dalam disertasi ini tidak dilepaskan dari kata „pemikiran hukum‟, dan
bukan sekedar interpretasi atas ketentuan undang-undang.
Pemikiran Hukum yang dimaksud penelitian ini adalah pemahaman atas hakikat
hukum, baik hukum sebagai nilai ataupun hukum sebagai peraturan, pemahaman
tersebut akan menimbulkan konsekuensi metode yang akan dipakai untuk melihat
hukum. Pemahaman hukum sebagai perwujudan nilai-nilai akan membawa pada
menggunakan metode yang bersifat idealis, metode yang selalu berusaha menguji
hukum dengan berusaha memahami arti keadilan. Sedangkan pemahaman hakikat
hukum sebagai peraturan adalah memahami hukum suatu lembaga yang benar-benar
otonom, sebagai subyek tersendiri, terpisah dari nilai-nilai, moral dan segala unsur yang
berperan dalam pembentukan hukum (seperti keadilan, politis, sosiologi, psikologi,
dsb). Metode yang digunakan adalah normatif analisis yang tidak menghiraukan apakah
hukum itu mewujudkan nilai-nilai tertentu atau apakah hukum itu dituntut untuk
mencapai tujuan serta sasaran tertentu.469
Hukum selalu terjalin dengan nilai-nilai. Menurut Franz Magnis Suseno, terdapat
tiga nilai dasar yang harus direalisasikan di dalam hukum yakni: nilai kesamaan, nilai
kebebasan dan nilai kebersamaan/ solidaritas. Dalam nilai kesamaan memandang
eksistensi hukum sebagai masuk akal apabila hukum dapat menjamin nilai kesamaan.
Dalam etika politik, nilai kesamaan disebut sebagai keadilan. Nilai kebebasan
mencakup hak untuk hidup, bekerja, berbicara/ mengeluarkan pendapat, memenuhi
kebutuhan jasmaniah, dan sebagainya, harus direalisasikan hukum. Hal ini

berarti

bahwa untuk melindungi kebebasan manusia, hukum mencegah pihak yang kuat
mendominasi pihak yang lemah. Pengakuan terhadap nilai kebersamaan/ solidaritas ini
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mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama manusia, tatanan hukum
mewajibkan kita bertanggungjawab atas kita semua.470
Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan adanya pasangan
nilai-nilai pokok yang saling menjalin dan diwujudkan keserasiannya melalui eksistensi
hukum, yakni:471
1) Pasangan nilai antara kesadaran penguasa dan kesadaran warga masyarakat akan
makna dan hakikat hukum, keserasiannya dapat menjadi tujuan akhir hukum
yakni keadilan, kedamaian, kesejahtaraan, rohaniah dan jasmaniah.
2) Pasangan nilai kejasmanian (aspek lahir) dan kerokhanian ( aspek batin),
keserasiannya menghasilkan kesejahteraan material dan spiritual.
3) Pasangan nilai kepastian hukum dan kesebandingan hukum, keserasiannya
menghasilkan keadilan.
4) Pasangan nilai ketaatan hukum dan keluwesan hukum, keserasiannya
menghasilkan kewibawaan hukum.
5) Pasangan nilai kebebasan dan ketertiban, keserasiannya menghasilak kedamaian.
6) Pasangan nilai proteksi hukum dan restriksi hukum, keserasiannya menghasilkan
kemantapan.
7) Pasangan nilai kebaruan dan kelestarian, keserasiannya menghasilkan
perkembangan kualitatif dan kuantitatif.
Dengan demikian konstruksi pemikiran hukum dapat diartikan sebagai suatu
proses bringing together atau merangkaikan beberapa entitas mandiri untuk membentuk
suatu pemahaman atas hakikat hukum, baik hukum sebagai hakikat nilai-nilai ataupun
sekedar peraturan, yang berkaitan dengan bentukan yuridis yang terdiri atas unsur-unsur
tertentu, dengan tujuan agar apa yang termaktub dalam bentukan itu memberikan
pengertian yang jelas dan terang. Dalam proses bringing together tersebut juga
dilakukan interpretasi. Suatu “pemikiran” tidak dapat terlepas dari “paradigma”, karena
paradigma akan menjadi arah atau point of view sosok pemikiran (hukum) atau
pemahaman hakikat hukum yang akan dibentuk.
Konstruksi paradigma pemikiran hukum yang logis positivistik belaka tentunya
berbeda dengan konstruksi paradigma pemikran hukum yang memahami hukum sebagai
nilai-nilai. Paradigma pemikiran hukum yang positivis bersifat rasional, akan membawa
hakim pada pandangan untuk membentuk sosok hukum sebagaimana pemikiran
positivistik yakni menerapan undang-undang pada perkara konkret secara rasional

470

Franz Magnis Suseno, FIlsafat Kebudayaan Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995,
hlm. 115, 236, 333. Lihat pula Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum,
commit to user
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 52-57).
471
Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan tentang Filsafat Hukum, Rajawali,
Jakarta, 1982, hlm. 23-37

187
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

belaka, undang-undang dianggap sebagai suatu sistem logis yang berlaku bagi semua
perkara, yang menerapkan penalaran kebenaran korespondesi dan koherensi. Hukum
dipahami suatu lembaga yang benar-benar otonom (subyek tersendiri), terpisah dari
nilai-nilai keadilan dan

moral. Tujuan hukum dari paradigma positivistic adalah

mencapai kepastian atau sesuatu yang predictable. Sedangkan konstruksi paradigma
pemikiran hukum yang memahami hukum sebagai nilai-nilai, menyadari bahwa
pemikiran hakim dalam proses beracara dan pembuatan putusan, tidak berlangsung
dalam ruang hampa dan tidak terlepas perspektif internal dan eksternal, 472 sehingga
melalui paradima pemikiran hukum yang memahami hukum sebagai nilai-nilai maka
hakim akan berupaya mewujudkan sosok (gesalt) hukum sebagaimana yang
dipikirkannya, yakni hukum sebagai nilai-nilai yang tidak hanya sebagai penerapan
peraturan perundang-undangan belaka. Tujuan utama hukum dari paradigma nilai-nilai
adalah keadilan. Yang perlu diperhatikan adalah dalam paradigma pemikiran hukum
yang memahami hukum sebagai nilai-nilai, tetap bergerak dalam koridor hukum, namun
sewaktu-waktu dapat lesat meninggalkan keterbatasan undang-undang untuk mencapai
keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Dalam meneliti pemikiran hakim ketika menyelesaikan perkara pidana yang
bersifat adjudikasi, maka kualitas analisis yang mendalam harus berkompromi dengan
berbagai kendala dan keterbatasan yang sebagian besar sifatnya di luar tehnis penalaran
hukum itu sendiri, sehingga diperlukan meneliti aspek sosiolegal sebagai suatu kondisi
existing (keadaan yang ada) yang bekerja pada saat (proses) hakim menangani perkara
pidana, yang kemudian diupayakan untuk menyusun atau menggambarkan kembali
paradigma pemikiran hukum hakim yang diorientasikan pada perubahan cara berpikir
dan bersikap/ berperilaku dalam mengadili perkara pidana. Dengan demikian kajian
penelitian ini akan merambah pada kajian mengenai judge behavior, yang akan
mengkaji law as it is decided by the judge through judicial processes, bertolak dari
pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkreto,
berorientasi behavioral dan sosiologik, bersaranakan logika induktif.473
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Pandangan hukum sebagai judge made law dalam penelitian ini bertumpu pada
pandangan aliran realisme hukum (legal relaisme) yang mempunyai banyak kemiripan
dengan mazhab sejarah dan sociological jurisprudence, namun realisme hukum
mempunyai maksud yang lebih mengarah pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh
orang-orang pengadilan. Dalam pandangan realisme hukum, hukum tidak statis dan
selalu bergerak secara terus menerus sesuai dengan perkembangan dan dinamika
masyarakat. 474 Essensi dari realisme hukum (pragmatik) adalah: 1) praktek hukum
adalah essensi senyatanya dari hukum, 2) undang-undang bukan keharusan yang serta
merta mampu mewujudkan tujuan hukum, melainkan mendapat pengaruh besar dari
unsur-unsur di luar UU, 3) aparatur penyelenggara hukum dan masyarakat hukum
bukanlah komponen-komponen mekanis yang serta merta mentaati perintah-perintah
hukum, melainkan komponen-komponen kehidupan yang memiliki kemampuan untuk
menyimpanginya. 475 Penelitian tentang perilaku hukum hakim di ruang pengadilan
(judge behavior) akan menampakkan konsep hukum sebagai fakta alami yang akan
tunduk pada keajegan-keajegan (uniformity) yang teramati, dan tidak lagi sekedar
menyusun sistem normatif yang koheran belaka (menyusun logika deduktif melalui
premis- premis dari bahan-bahan hukum primer, sekunder atau tertier).476
Menurut Satjipto Rahardjo, mempermasalahkan cara bekerjanya hukum dalam
hubungannya dengan proses peradilan adalah melihat bagaimana bekerjanya pengadilan
sebagai suatu pranata yang tidak bersifat otonom, melainkan sebagai suatu badan yang
merupakan suatu bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di
dalam masyarakat tersebut. Keputusan hakim sebagai produk akhir, melibatkan
berbagai faktor atau unsur-unsur pranata, antara lain: 1) cara-cara bagaimana persoalan
itu sampai ke pengadilan, 2) atribut-atribut pribadi hakim, 3) sosialisasi para hakim, 4)
tekanan-tekanan keadaan, dan tekanan-tekanan keorganisasian.477
Kajian pemikiran hukum hakim ketika mengadili perkara pidana, tidak hanya
mengenai pemahaman hakim atas prinsip-prinsip dan ketentuan hukum acara pidana
dan hukum pidana, serta ratio decidendi yang terbangun dalam argumentasi hukum
putusan-putusan hakim, akan tetapi juga fakta sosial yang terwujud dalam perilaku
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hakim ketika bersidang (judge behavior). Kajian aspek hukum ini akan menggunakan
analisis dari tujuan hukum progresif Satjipto Rahardjo, di mana hukum progresif lebih
dekat ke interessenjurisprudenz yang berangkat dari keraguan atas kesempurnaan logika
yuridis, yang mengandalkan pemeriksaan yang cermat dan serius atas kepentingankepentingan yang dipertaruhkan dalam suatu kasus konkret. Interessenjurisprudenz
secata tegas menolak pertimbangan yuridis yang legalistik yang dilakukan secara
pasang jarak dan in abstracto, tidak memulai pemeriksaan dari bangunan peraturan
secara hitam putih tapi dari konteks dan kasus khusus diluar narasi tekstual aturan itu
sendiri. Kajian hukum progresif tidak mengingkari peraturan yang ada seperti aliran
freirechtslehre, namun juga tidak mematok peraturan sebagai harga mati (berkutat pada
logis formal) seperti legisme, hukum progresif merangkul baik peraturan maupun
kenyataan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam tiap putusan.478
Menurut Segal dan Spaeth, ketika hakim membangun suatu opini hukum
(judicial opinion) dalam putusan, dapat dibedakan menjadi dua model (how judicial
decisions are made), yakni legal model dan attitudinal model. Legal model merupakan
model tradisional yakni bahwa putusan pengadilan adalah berdasarkan fakta-fakta, dan
hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut berdasarkan penafsiran murni (plain
meaning) peraturan perundangan-undangan semata, sesuai dengan maksud pembuat
undang-undang, precedence (yuriprudensi). Dalam teori ini hakim akan memulai dari
peraturan perundangan sebagai premis mayor, yang akan diterapkan pada fakta-fakta
sebagai premis minor untuk kemudian sampai pada kesimpulannya (pemidanaan atau
pembebasan).479 Sedangkan Atitudinal model kongruen dengan pendekatan psikologis,
di mana hakim mendasarkan pertimbangan putusannya pada cara berpikir idologinya
(ideological attitudes) dan nilai-nilai keadilan.
Untuk meneliti paradigma pemikiran hukum hakim dalam memutus perkara
pidana, sangat perlu dilakukan pemetaan guna memahami kondisi yang ada, sehingga
478
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kemudian dapat diketahui langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasinya.
Menurut hasil penelitian Khudzaifah Dimyati dalam disertasinya yang berjudul
Perkembangan Pemikiran hukum di Indonesia: studi tentang proses terwujudnya
pembangunan ilmu hukum di Indonesia, perkembangan tipologi pemikiran hukum
Indonesia dalam kurun waktu 1945-1990-an terbagi dalam rentang waktu 3 periode,
yang tidak terlepas dari situasi zaman yang melingkupinya, yakni:
1. 1945 – 1960, periode di mana terjadi upaya melepaskan dari kungkungan pemikiran
hukum barat. Secara eksplisit menyiratkan pemikiran dengan obsesi yang kuat
untuk menciptakan hukum yang didasari oleh pemikiran hukum yang dijiwai oleh
budaya hukum Indonesia. Akan tetapi di sisi lain juga berkembang argumentasi
hukum modern yang berkembang di dunia, dengan idiom- idiom dan terminologi
hukum barat. Refleksi pemikiran pada periode ini, pada dasarnya melaksanakan
upaya signifikan terhadap pemikiran dan orientasi hukum yang menekankan
manifestasi subtansial dari nilai-nilai budaya Indonesia. Para pemikir hukum
menyadari bahwa eksistensi dan artikulasi nilai-nilai hukum adat yang digali dari
khasanah budaya Indonesia yang instristik, lebih penting dan sangat memadai untuk
mengembangkan pemikiran hukum, agar mendapat perlakuan yang sama dengan
hukum modern yang dikembangkan negara-negara lain.
Pemikiran hukumnya sangat menekankan ideologisasi atau politisasi yang
mengarah pada simbolisme hukum adat. Kuatnya semangat itu membuat
munculnya resistensi terhadap dominasi hukum kolonial yang dianggap
melemahkan potensi pemikiran hukum nasional.

Sebagai akibatnya mereka

meneguhkan ideologi hukum yang bermuara pada hukum adat, sebagai embrio
hukum nasional, sebagai langkah untuk menggantikan atau mereduksi hukum yang
ditinggalkan kolonial Belanda.
2. 1960 – 1970, periode yang memperlihatkan suatu karakteristik pemikiran yang
mengutamakan peneguhan asas-asas yang ketat pada format-format postulat
hukum. Fokus pemikiran tentang hukum lebih diorientasikan pada realitas yang
berkembang pada zamannya. Meskipun pemikiran pada periode ini gagasannya di
dasarkan pada tradisi pemikiran barat, akan tetapi pada saat yang sama mereka
berupaya mengkonseptualisasikan dan mentransformasi-kan kerangka pemikiran
barat ke dalam kerangka realitascommit
Indonesia,
baik secara normatif maupun empiris.
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3. 1970-1990, merupakan periode pemikiran yang bersifat transformatif. Artinya
pemikiran transformatif bukan hanya menyentuh aspek-aspek normatif dan
doktrinal saja, melainkan berupaya mentransformasikan secara kritis fenomena
hukum dari aras empiris yang dikonstruksikan ke dalam tataran teoritik filosofis.
Selain itu pemikiran hukum di Indonesia tidak dapat lepas dari asal-usul sosial
sebagai basis ditemukannya teori-teori hukum yang memiliki nilai tradisi ke
Indonesiaan.
Apabila ditilik dari penelitian Khudzaifah Dimyati pada ketiga periode (1945
sampai dengan 1990-an), maka telah terjadi pergeseran pemikiran hukum para ahli yang
dimulai dari membuat identitas sebagai bangsa mandiri dengan menekankan
ideologisasi atau politisasi yang mengarah pada simbolisme hukum adat, dengan
semangat terhadap dominasi hukum kolonial (periode pertama). Akan tetapi pada
perkembangan kedua yang terjadi justru hal sebalikmya, di mana terdapat upaya-upaya
mengkonseptualisasikan dan mentransformasikan kerangka pemikiran barat ke dalam
kerangka realitas Indonesia. Selanjutnya pada periode ke tiga muncul kembali
pemikiran-pemikiran yang bersifat transformatif, yang bukan hanya menyentuh aspekaspek

normatif

dan

doktrinal

semata,

namun

juga

telah

terdapat

upaya

mentransformasikan fenomena hukum dari aras empiris ke dalam tataran teoritik
filosofis, dengan tidak melepaskan asal-usul sosial atau nilai tradisi ke Indonesiaan.
Namun kenyataannya, pemikiran hukum yang biasa tumbuh dalam social space dari
produk hukum judge made law, berbeda dengan produk hukum Indonesia yang bersifat
massif. Dengan karakteristik yang demikian, maka term pemikiran hukum Indonesia
tidak berkembang secara eksplatarif, jika dibandingkan misalnya perkembangan
pemikiran hukum kritis di Anglo Saxon. Konsekuensi dari ketimpangan tersebut
melahirkan kenyataan inferiornya, landasan epistemplogi ilmu hukum dan landasan
ontologinya yang ambigu . Kenyataan atas the great lacuna atau kekosongan besar atas
diskursus ilmu hukum memberi implikasi atas lambannya perkembangan pemikiran
hukum di Indonesia.480
Negara Indonesia memiliki sistem hukum yang bercorak campuran (mix) dari
berbagai sistem hukum yang hadir (sistem hukum adat, sistem hukum civil law, sistem
hukum common law, sistem hukum Islam), namun dalam ranah pidana perkembangan
pemikiran hukum hakim tetap berakar
kuat
pada keluarga sistem hukum civil law
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karena produk hukum terwarisi yang masih berlaku. Kenyataan ini menunjukan bahwa
perkembangan pemikiran hukum hakim pidana yang tumbuh sebagai produk hukum
judge made law, cenderung berbeda dari produk pemikiran para ahli hukum pidana
Indonesia yang bersifat massif, sehingga menimbulkan ketimpangan pada produk
hukum (putusan) sebagai hasil pemikiran hakim.
Menurut Kelik Wardoyo, cara pandang (paradigma) para ahli hukum Indonesia
(termasuk hakim), secara dikhotomi terbagi dua: pertama, yang memandang hukum
sebagai sesuatu yang normatif; kedua, yang memandang hukum bukan hanya sesuatu
yang normatif, melainkan sebagai suatu struktur sosial dan perilaku, yang cenderung
melihat hukum seperti aliran yang dikembangkan Critical Legal Studies.481
Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran Hukum adalah suatu pemahaman atas
hakikat hukum yakni: 1) hakikat hukum sebagai nilai atau 2) hakikat hukum sebagai
peraturan, yang keduanya akan menimbulkan konsekuensi metode berbeda dalam
melihat hukum. Pemahaman hukum sebagai perwujudan nilai-nilai akan membawa pada
menggunakan metode yang bersifat idealis, yang selalu berusaha menguji hukum
dengan berusaha memahami arti keadilan. Sedangkan pemahaman hakikat hukum
sebagai peraturan adalah memahami hukum suatu lembaga yang benar-benar otonom,
sebagai subyek tersendiri,

terpisah dari nilai-nilai, moral dan segala unsur yang

berperan dalam pembentukan hukum (seperti keadilan, politis, sosiologi, psikologi,
dsb). Metode yang digunakan adalah normatif analisis yang tidak menghiraukan apakah
hukum itu mewujudkan nilai-nilai tertentu atau apakah hukum itu dituntut untuk
mencapai tujuan serta sasaran tertentu.482
Menurut J.J.H. Brugink, pandangan hukum sebagai ilmu terbagi dalam dua
pandangan berbeda yang disebut „pandangan positivistik‟ dan „pandangan normatif‟,
keduanya bertumpu pada perbedaan dalam teori kebenaran yang dianut kedua
pandangan tersebut. Pandangan positivistik berpegang teguh pada teori korespondensi
tentang kebenaran. Kebenaran adalah kesamaan antara teori dan dunia kenyataan
(objek). Hubungan sentral dalam ilmu adalah hubunga antara subyek (ilmuwan) dan
objek (dunia kenyataan). Ilmuwan bekerja bekerja dari perspektif eksternal, sebagai
pengamat (penonton). Pandangan positivistik memberi nilai tinggi pada panca indera,
yang akan bekerja secara objektif memberikan gambaran dunia kenyatan apa adanya
commit to user
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tanpa mengubahnya. Menurut padangan positivistik, hukum sebagai „ilmu‟ harus
menggunakan metode ini, jika tidak adalah suatu kekeliruan. Hanya preposisi informatif
yang memberikan pengetahuan, sedangkan proposisi-proposisi normatif dan evaluative
bersifat subjektif adalah proposisi non-kognitif yang tidak memberikan pengetahuan.
Jika hendak mempelajari hukum secara ilmiah maka hukum harus dipisahkan dari
moral. Sedangkan pandangan normatif menganut teori kebenaran pragmatik, yakni
suatu teori adalah benar jika teori itu berfungsi secara memuaskan. Hubungan inti dari
ilmu bukanlah hubungan antara subjek-objek, melainkan hubungan antara subjek dan
subjek atau intersubjektif. Ilmuwan bekerja dari sudut suatu perspektif internal,
mendekati gejala-gejala sebagai seorang partisipan (deelnemer), langsung terkait
dengan gejala yang dipelajari dan terlibat. Menurut padangan normatif, tiap teori hukum
(dalam arti luas) dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi ilmu, sehingga tiap
cabang teori hukum dapat menyandang gelar ilmu. Proposisi-proposisi normatif dan
evaluatif menempati kedudukan sentral dalam moral adalah kognitif, artinya mereka
seperti proposisi informatif mengungkapkan pengetahuan, dengan tekanan bahwa
pengetahuan itu bersifat intersubjektif. Namun penetapan pendirian moral hanya tetap
dibenarkan jika dengan pembenaran rasional. Jalinan antara hukum dan moral
merupakan keterjalinan faktual, berbeda dengan positivistik yang mempertahankannya
pada tataran teoritis yang abstrak.483
Menurut Theo Huijbers, cara pandang para hakim mengenai hukum tertulis dan
hukum yang dipatuhi dalam praktek hidup, menentukan bagaimana para hakim
mengambil keputusan, terlihat dari empat kaidah hukum dalam proses peradilan:484
(1) legalisme atau legisme. Praktek kehakiman yang memandang sebagai penerapan
undang-undang pada perkara konkret secara rasional belaka. Undang-undang
dianggap sebagai suatu system logis yang berlaku bagi semua perkara, karenanya
bersifat rasional. Teori ini disebut ideejurisprudenz485.
(2) Ajaran hukum bebas (Frei rechtslehre, free law theory).
Ajaran hukum bebas adalah antitesis dari ajaran ideenjurisprudenz, yang
merupakan mazhab realisme hukum Amerika. Teori ini membela kebebasan yang
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besar bagi hakim, hakim dapat menentukan putusannya dengan tidak terikat pada
undang-undang. Realisme hukum Amerika merupakan bagian aliran pragmatis,
hukum tidak terdapat kebenaran dalam teori-teori, melainkan dalam praktek hidup
saja, dan praktek hukum tidak lain dari kebijaksanaan para hakim. Para hakim
tidak menafsirkan undang-undang secara teoritis (logis sistematis) namun secara
praktis, sehingga udang-undang kehilangan keistimewaannya. Hakim adalah a
creative lawyer: in accordance with justice and equity, jika perlu hakim
mengubah undang-undang, putusan pengadilan dijadikan inti hukum.486
(3) Interessenjurispriudenz
Interessenjurisprudenz
Freirechtslehre.

Teori

merupakan
ini

sintese

dikualifikasikan

dari

ideenjurisprudence

sebagai

penemuan

dan

hukum

(rechtvinding), artinya hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas
kaidah-kaidah yang telah ditentukan, dengan menerapkan secara kreatif pada
setiap perkara konkret. Guna mencari keseimbangan diantara kepentingan
tersebut, hakim tidak menemukan keadilan melalui proses berpikir secara rasional,
melainkan secara intuitif, dan argumentasi logis dicarikan sesudahnya.
(4) Idealisme yuridis baru. Penekanan dalam kehidupan bermasyarakat dapat
diletakkan pada kebutuhan-kebutuhan yang tampak dalam praktek hidup (yang
menghasilkan sosiological yurisprudence atau realistic jurisprudence), dan juga
pada nilai-nilai yang telah menjadi cita-cita bangsa. Dalam idealisme baru,
undang-undang memiliki bobot normatif bagi penerapan hukum, oleh sebab itu
undang-undang mencerminkan cita-cita hidup yang dituju dalam membentuk
suatu tata hukum. Idealism baru hanya dapat timbul dalam rangka sistem yuridis
kontinental.
Permasalahan mengenai bagaimana perilaku hakim menjalankan hukum bagi
masyarakat pencari keadilan, terkait dengan hal bagaimana hakim merespon hukum
subtantif, the rules of correct adjudication (aturan adjudikasi yang benar), the rule of
recognition, principles of interpretation (prinsip-prinsip interpretasi), dan

moral

principles or social goals (prinsip-prinsip moral dan tujuan sosial).487
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Matthew H. Kramer mengajukan teori bagaimana hakim merespon hukum yakni
teori Moderate Legal Positivist atau moderate Incorporationist Rule of Recognation on
hard cases.

Moderat legal positivist dianut oleh positivis yang bukan formalistik

(legalist model behavior) ataupun dalam pengertian attitudinal yang bebas (bebas
memasukkan prinsip-prinsip moral pada setiap putusan), melainkan dapat disebut
sebagai perilaku attitudinal model yang terbatas. Pengertian hard cases merujuk pada
keputusan hakim yang secara keseluruhan tidak cocok dengan prinsip-prinsip hukum,
yang bisa menimbulkan anggapan sebagai hukum yang buruk (hard cases made a bad
law).488 Moderate Legal Positivist meng-inkorporasi atau memadukan prinsip-prinsip
moral hanya terhadap kasus-kasus tertentu atau hard cases. Menurut Kramer, pendapat
Incorporationist/ Inclusive Rule of Recognation tentang keterlibatan prinsip-prinsip
moral dalam (setiap) keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat adalah berlebihan,
karena belum tentu setiap tindakan mengatas-namakan (reason for action) penerapan
prinsip-prinsip

moral

yang

bagi

masyarakat

adalah

perilaku

yang

tepat.

Incorporationist membekali hakim untuk menggunakan kognisi dengan instruksi yang
abstrak.489
Menurut Kramer, moderate Incorporationist Rule of Recognation (on hard case)
mempunyai dua fungsi: 1) fungsi heuristik yakni dapat memfasilitasi hakim untuk
mengetahui apa yang diperlukan dalam interpretasi, karena hakim mungkin memerlukan
prinsip-prinsip moral untuk membantunya menerapkan rule of recognition. Fungsi
heuristik dari prinsip-prinsip moral adalah sebagai penjernih atau penyaring. 2) fungsi
penegasan (confirmatory function), yakni menegaskan kembali kepada masyarakat
tentang standar moral kepatutan dan kewajiban moral dalam putusan. 490 Beberapa
hukum adat/ kebiasaan diakui sebagai prinsip-prinsip moral yang diterima (incorporate)
sebagai norma-norma hukum (legal norms), seperti norma kepatutan dan kesopanan.
Penerapan prinsip incorporation Rule of Recognation hanya pada hard cases, tidak akan
mengurangi atau merusak fungsi umum berfungsinya sistem hukum, bahkan membantu
ketahanan dan dinamika suatu sistem hukum.491
Paradigma sebagai point of view, dapat membawa pada memandang sosok (gesalt)
hukum sebagaimana yang dipikirkan. Dari pendapat Satjipto Rahardjo tentang hakikat
488

Henry Campbell Black, op.cit. hlm. 494
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hukum, pendapat JJH Brugink tentang padangan hukum sebagai ilmu, pendapat Kelik
Wardoyo tentang paradigma para ahli hukum Indonesia, pandangan Theo Huijbers
tentang cara pandang para hakim dalam peradilan, dan pandangan Matthew H. Kramer
tentang Moderate Legal Positivist, maka secara umum paradigma pemikiran hakim
Indonesia dapat disederhanakan menjadi dua katagori, yakni pertama, paradigma hakim
dengan titik awal pandang yang hanya terbatas pada hukum tertulis semata, yang
menerapkan kebenaran korespondensi ataupun kebenaran koherensi dan kedua,
paradigma hakim yang memulai titik pandang atas hakikat hukum sebagai norma atau
nilai-nilai keadilan, yang dalam penalarannya menerapkan kebenaran pragmatis ataupun
intersubyektif. Dalam penerapan paradigma kedua juga terkandung alur kaedah
positivistik/ legalisme/ ideejurisprudenz, kaedah/ ajaran hukum bebas (Frei rechtslehre,
free law theory), kaedah interessenjurisprudenz/ rechtvinding (yang merupakan sintese
dari ideenjurisprudence dan Freirechtslehre) atau Idealisme yuridis baru (realistic
jurisprudence). Untuk selanjutnya alur paradigma pemikiran hukum hakim pidana
dalam penelitian ini akan dipetakan dalam dua paradigma yakni: pertama paradigma
pemikiran hukum hakim yang memandang hukum hanya sebagai sesuatu yang normatif
belaka atau positivistik belaka, dan kedua paradigma pemikiran hukum hakim pidana
yang memandang hukum bukan hanya sesuatu yang legal normatif, tetapi juga sebagai
suatu struktur sosial dan perilaku atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedua
paradigma tersebut terefleksi dalam cara hakim menangani perkara pidana, baik dalam
bentuk perilaku (pemaknaan), pemahaman atas tekstual undang-undang

dan

argumentasi yuridisnya.
Paradigma pertama disebut pemikiran yang legal formalistik

492

, di mana

memandang hukum (pidana) hanya sebagai penerapan undang-undang pada perkara
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konkret secara rasional belaka, atau sebagai suatu sistem logis yang berlaku bagi semua
perkara sebagaimana slogan equality before the law, karenanya bersifat rasional.
Paradigma rasional mendasarkan pada filsafat positivisme Agust Comte, di mana ilmu
hukum mulai mendayagunakan metode sains untuk mendeskripsikan dan menjelaskan
pola perilaku sosial yang sampai batas tertentu dapat diprediksi terjadinya. Hal ini
dilakukan untuk memastikan agar setiap keputusan hukum dapat berfungsi lebih efektif
dan memperoleh signifikansi sosialnya. Berpikir positivistik adalah berpikir nonteleogik
(tidak bertujuan final), sehingga setiap akibat yang logis dan lugas diterima sebagai
konsekuensi terjadinya suatu sebab. Paradigma positivistik tidak menerima rule of man/
human being / other things. Setiap kejadian

dan perbuatan manusia, tidak dapat

dijelaskan dari substansinya yang berupa niat dan tujuannya (moral altruistic yang
sering metafisikal/ metayuridis), melainkan dari yang nampak dalam wujud yang
tersimak saja. Kaum positivis sesungguhnya menganut paham monism dalam metode
ilmunya, yakni kajian sain hanya ada satu metode saja untuk sampai ke kesimpulan
yang pasti dan lugas. Sedangkan paradigma kedua mengarah pada pendapat Matthew H.
Kramer tentang Moderate Legal Positivis, dan pendapat Khudzaifah Dimyati tentang
tipologi pemikiran para ahli hukum pada periode ke tiga, yakni adanya kecendrungan
pemikiran yang bersifat transformatif, yang bukan hanya menyentuh aspek-aspek
normatif dan doktrinal semata, melainkan berupaya mentransformasikan secara kritis
fenomena-fenomena hukum dari aras empiris ( mempertimbangkan

asal - usul

sosialdengan nilai tradisi ke Indonesiaan) ke dalam tataran teoritik filosofis.
Ketika memandang keadilan sebagai tujuan hukum, maka kedudukan paradigma
nilai-nilai melingkupi paradigma positivitik, yang dapat diilustrasikan dan digambarkan
dalam table sebagai berikut.

Paradigma nilai-nilai
Paradigma
commit to
positivistik
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Tabel pemetaan antara paradigma positivistik dan paradigma nilai-nilai

PARADIGMA POSITIVISTIK

DEFINISI
METODE

TEORI
KEBENARAN

HUBUNGAN
ILMUWAN
DENGAN
OBJEK

PARADIGMA NILAI-NILAI

memandang hukum sebagai sesuatu memandang hukum sebagai sesuatu
yang normatif (ketentuan tertulis)
yang normatif sekaligus sebagai
belaka
suatu struktur sosial dan perilaku.
normatif analisis: tidak menghirauIdealis: selalu berusaha menguji
kan apakah hukum itu mewujudkan hukum dengan berusaha memahami
nilai-nilai tertentu atau apakah
arti keadilan.
hukum itu dituntut untuk mencapai
tujuan serta sasaran tertentu,
Positivistik memahami hukum
suatu lembaga yang benar-benar
otonom, sebagai subyek tersendiri,
terpisah dari nilai-nilai, moral dan
segala unsur yang berperan dalam
pembentukan hukum
Korespondensi ataupun koherensi.
Pragmatis ataupun intersubjektif.
Kebenaran korespondensi
Kebenaran pragmatis: kebenaran
mementingkan peranan pengalaman sama dengan kegunaan, ide yang
dan pengamatan empiris terhadap
benar apabila mempunyai
objek pengetahuan, karenanya
konsekuensi praktis pada tingkat
bersifat a posteriori (didahului
tertentu (ketika diterapkan berguna
pengalaman) memberi nilai tinggi
dan memecahkan persoalan).
pada panca indera, yang akan
Kebenaran intersubjektif:
bekerja secara objektif memberikan pengetahuan adalah hasil konsensus
gambaran dunia kenyatan apa
dengan subyek-subyek lain, di mana
adanya tanpa mengubahnya.
kebenaran tidak dapat dicapai
Pengalaman dan pengetahuan tidak semata-mata oleh seorang subyek
boleh melampaui fakta, sehingga
tunggal, melainkan melalui
mengandalkan pengalaman dan
komunikatif-intersubyektif, yakni
pengamatan indrawi (bukti empiris) pemahaman timbal balik dengan
sebagai sumber ilmu pengetahuan.
subyek-subyek lainnya.
Kebenaran koherensi: kebenaran
tidak ditentukan kesesuaian antara
proposisi dan kenyataan, melainkan
dalam relasi antara proposisi baru
dengan proposisi yang sudah diterima sebagai kebenaran. Fakta adalah
premis minor, sedangkan teori dan
proposisi yang dianggap benar
sebagai premis mayor.
Ilmuwan bekerja bekerja dari
Hubungan inti dari ilmu bukanlah
perspektif eksternal, sebagai penga- hubungan antara subjek-objek,
mat (penonton). Positivistik memmelainkan hubungan antara subjek
beri nilai tinggi pada panca indera,
dan subjek atau intersubjektif.
yang akan bekerja secara objektif
Ilmuwan bekerja dari sudut suatu
memberikan gambaran dunia
perspektif internal, mendekati gejalakenyatan apa adanya tanpa mengugejala sebagai partisipan (deelnemer),
bahnya. Proposisi-proposisi
yang
langsung terkait dengan gejala yang
commit to user
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memberikan pengetahuan
JALINAN
HUKUM
MORAL

DAN

TUJUAN
HUKUM

KAIDAH
HUKUM
DALAM
PROSES
PERADILAN

MODEL /
KARAKTER /
PERILAKU
JUDGING

proposisi normatif dan evaluatif
menempati kedudukan sentral dalam
moral, artinya mereka seperti
proposisi informatif mengungkap-kan
pengetahuan, dengan tekanan bahwa
pengetahuan itu bersifat
intersubjektif. Namun penetapan
pendirian moral hanya tetap
dibenarkan jika sesuai dengan
pembenaran rasional.
Kepastian hukum dan legal order,
Keadilan. Keadilan yang hendak
sehingga keadilan yang hendak
dicapai adalah keadilan hukum (legal
dicapai adalah legal justice
justice), spiritual justice, moral
(keadilan berdasarkan hukum
justice, dan social justice (keadilan
tertulis)
sosial/ keadilan umum/ kemanfaatan)
legalisme atau legisme: praktek
Dalam bentuk:
kehakiman yang memandang
- Ajaran hukum bebas (Frei rechts
sebagai penerapan undang-undang
lehre) atau Realisme hukum.
pada perkara konkret secara
Hakim tidak hanya menafsirkan
rasional belaka. Undang-undang
UU secara teoritis (logis sistematis)
dianggap sebagai suatu system logis
namun secara praktis, sehingga
yang berlaku bagi semua perkara,
Hakim adalah a creative lawyer: in
karenanya bersifat rasional (
accordance with justice and equity.
ideejurisprudenz)
- hakim mencari dan menemukan
keadilan dalam batas kaidah-kaidah
yang telah ditentukan, dengan
menerapkan secara kreatif pada
setiap perkara konkret
(rechtvinding).
- Idealisme yuridis baru. Meletakkan
pada kebutuhan-kebutuhan yang
tampak dalam praktek hidup
masyarakat (sosiological
yurisprudence) dan juga pada nilainilai yang telah menjadi cita-cita
bangsa.
Legal model: model perilaku hakim Attitudinal Model dalam bentuk
ketika hakim membangun suatu
Moderate Legal Positivist,
opini hukum (judicial opinion)
perilaku hakim yang memperhatikan
dalam putusan, hanya berdasarkan keseimbangan dari kepentinganfakta-fakta dan dalam
kepentingan masyarakat (balancing
mempertimbangkan fakta-fakta
of societal interests) utamanya
tersebut berdasarkan penafsiran
diterapkan pada kasus-kasus tertentu
murni (plain meaning) peraturan
perundangan-undangan semata.

hukum harus dipisahkan dari
moral, karena proposisiproposisi normatif dan
evaluative bersifat subjektif
adalah proposisi non-kognitif
yang tidak memberikan
pengetahuan.

Paradigma pemikiran hukum hakim yang dipetakan menjadi dua alur tersebut,
selaras dengan model perilaku hakim. Menurut Ricard A Posner, teori perilaku legalis
(legal model) merupakan teori perilaku positivis, bahwa putusan hakim ditentukan oleh
undang-undang, dan bukan dari faktor-faktor personal hakim (seperti ideologi,
kepribadian dan latar belakang personal). Putusan hakim yang legalis adalah produk
commit to user
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fakta sebagai premis minor, sedangkan putusan (pemidanaan) adalah kesimpulannya.
Slogan legalis adalah „rule of law‟, namun lebih tepatnya adalah „government of law not
men‟. Objektivitas (sebagai pembeda dari netralitas atau impartialitas), menerapkan
pengamatan terpisah.493
Menurut Cardozo, banyak putusan pengadilan digambarkan sebagai putusan
hakim pragmatis, namun ini tidak berarti bahwa kebanyakan hakim adalah pragmatis.
Hakim yang menginternalisasi garis „official‟ atau legalisme, tidak perlu untuk
menjelaskan dan membelanya. Namun menyebutnya dirinya pragmatis lebih dipercaya
dari pada yang menyebutkan dirinya legalis.494
Paradigma pemikiran hukum hakim terwujud dalam perilaku hakim atau judge
behavior dan kegiatan berpikir dengan pola penalaran hukum (hakim) yang identik
dengan kerangka berpikir yuridis. Kerangka berpikir yuridis hakim pidana berkaitan
dengan konstruksi perumusan tindak pidana dan pendayagunaan silogisme.

1. Pemikiran Hukum Hakim Pidana Indonesia: Perumusan Sifat Melawan
Hukum, Pertanggungjawaban dan Pemidanaan
Pemaknaan dan pemahaman hakim atas ketentuan perundang-undangan melekat
pada otoritas kebebasan hakim, pada dasarnya merupakan kewajiban hakim untuk
bersikap mandiri dalam menangani perkara dan bersikap tidak memihak dalam
mengambil keputusan. Tugas hakim Indonesia adalah menegakkan hukum dan keadilan
dengan jalan menafsirkan, menggali dan mencari landasan nilai agar putusannya
mencerminkan perasaan keadilan, karena itu dalam memutus perkara pidana putusan
hakim harus mencerminkan penerapan asas kesimbangan, yakni antara perbuatan dan
sikap batin pelaku, kepentingan umum (masyarakat) dengan kepentingan individu
(pelaku dan korban) dan antara kriteria formel dengan materiel dalam hukum.495 Dalam
kegiatan berpikir terjadi proses persektif internal (kognisi) berupa penalaran hukum
(legal reasoning) yang secara sederhana didefinisikan sebagai kegiatan berfikir
493
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problematis tersistimatisasi (gesystematiseerd probleemdenken) dari subyek hukum
(manusia) sebagai mahluk individu dan sosial dalam lingkaran kebudayaannya. 496
Proses internal (kognitif) dalam kegiatan bernalar merujuk pada beragam kode yang
diproduksi dan direproduksi secara otonom oleh hukum sebagai sebuah sistem
autopoesis, yakni hakim harus mampu menemukan, membaca, menafsirkan dan
menerapkan kode - kode hukum dengan baik dan benar.497
Dalam memecahkan suatu masalah (perkara), pemikiran hakim bekerja sebagai
problem solving, mencari jawaban „apa‟, „mengapa‟ dan „bagaimana‟ suatu peristiwa
hukum terjadi. Menurut Sudikno Mertokususmo, seorang sarjana hukum khususnya
hakim, harus menguasai “the power of solving legal problem”, menguasai kemampuan
memecahkan masalah-masalah hukum, yang dapat diuraikan menjadi tiga kegiatan
utama: pertama, legal problem identification yakni merumuskan masalah hukum,
contohnya setelah peristiwa konkritnya diseleksi melalui proses tanya jawab, maka
kemudian peristiwa hukum itu dikonstatasi (dan sekaligus dirumuskan dan
diidentifikasi) bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar telah terjadi. Kalau masalah
hukumnya telah ditemukan dan dirumuskan masih perlu diketahui masalah hukum itu
masalah hukum yang mana: hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana dan
sebagainya, kenyataanya antara masalah hukum pidana dan perdata tidak tajam
batasnya, misalnya batas antara penggelapan dan penipuan dalam hukum pidana dengan
ingkar janji atau perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Kedua, legal
problem solving yakni memecahkannya, jika masalah hukum itu berupa pembunuhan
maka harus dicari pelaku dan hukuman yang diterapkan. Sebagai bekal untuk
memecahkan konflik ini adalah pengetahuan tentang kaedah hukum, sistem hukum dan
penemuan hukum. Ketiga, decision making yakni keputusan yang harus diambil.498
Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam membangun konstruksi hukum pidana
(argumentasi hukum pidana), harus selalu berpijak pada empat pilar permasalahan
rumusan delik yakni tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan
pemidanaan. Jonkers dan Utrecht, yang sependapat dengan Simons, berpendapat bahwa
rumusan delik yang lengkap meliputi: a) diancam dengan pidana oleh hukum, b)
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bertentangan dengan hukum, c) dilakukan oleh orang yang bersalah, dan d) orang itu
dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.499 Menurut Barda Nawawi Arief, dari
sudut normative/ substansi terdapat tiga masalah pokok hukum pidana, yakni berkaitan
dengan „perbuatan‟ (masalah tindak pidana, strafbaarfeit, criminal act, actus reus),
berkaitan dengan „orang‟ (masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, schuld,
guilt, criminal responsibility, mens rea), dan berkaitan dengan pidana/ pemidanaan
( straf, pubishment, sentencing, poena).500
Menurut Lamintang, pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan
strafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” dalam
KUHP tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan
perkataan strafbaarfeit tersebut.501 Kemudian timbulah berbagai doktrin mengenai apa
yang dimaksud dengan strafbaarfait, diantaranya:502
- Hazewinkel-Suringa, straftbaarfeit: suatu perilaku manusia yang pada suatu saat
tertentu telah ditolak dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku
yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang
bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
- van Hamel, straftbaarfeit:suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak lain.
- Pompe, straftbaarfeit: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)
yang dengan sengaja atau tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana
penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib
hukum dan menjamin kepentingan hukum.
- Utrecht, menganjurkan istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi
perbuatan (handelen atau doen, positif) atau melalaikan (verzuim atau natelen atau
niet-doen, negative) maupun akibatnya.503
- Satochid Kartanegara, menganjurkan istilah tindak pidana, karena istilah tindak
(tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (actieve handeling)
499
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dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu
perbuatan (passieve handeling).

504

Dalam perkembangan hukum pidana di

Indonesia, istilah tindak pidana untuk terjemahan straftbaarfeit digunakan dan
dianggap lebih tepat.
Dengan demikian, berdasarkan pendapat para ahli hukum tentang rumusan tindak
pidana tersebut di atas, maka pemahaman konstruksi pemikiran hukum hakim pidana
pada intinya berkaitan dengan tiga pilar pokok permasalahan perumusan hukum pidana,
yakni berkaitan dengan pemahaman sifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana
dan pemidanaan. Dengan kata lain, melalui paradigma hukum yang diembannya, akan
membawa pemikiran hukum hakim pada gesalt (sosok) hukum dalam keputusan
sebagaimana yang dipikirkannya (hakikat hukum sebagai peraturan belaka atau sebagai
nilai-nilai), yakni melalui pemaknaan, pemahaman dan pembentukan legal reasoning
yang berkaitan dengan permasalahan sifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana
dan pemidanaan dalam setiap penanganan perkara pidana.
Hukum pidana mengenal dua aliran atau ajaran besar dalam merumuskan tindak
pidana yakni monistis dan dualistis. Ajaran monistis yang dianut oleh sarjana Belanda
dan Indonesia, antara lain: van Hamel, Simons, Van Hattum, Utrecht, Tirtaamidjaja,
Wirjono Prodjodikoro, van Bemmelen, Hazewinkel-Suringa, Enaschede & Heidjer,
P.A.F. Lamintang, S.R.Sianturi, dan lain-lain, sedangkan ajaran dualistis dianut oleh
Moeljatno dan Roeslan Saleh.505
Ajaran monistis tidak membedakan (mencampur aduk) antara tindak pidana dan
pertanggungjawaban pidana dalam rumusan pidana, karena merumuskan kesalahan
sebagai unsur tindak pidana, yang berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”
(geen straf zonder schuld) maka kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban
pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana, dapat membuktikan tindak pidana
sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana, kecuali pelaku yang tidak mampu
bertanggungjawab (peniadaan pidana atau straftuitluitingsgronden).506
Ajaran dualistis memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana,
dan berpangkal tolak dari pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah
perbuatan, bukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu
504
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syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga ia dijatuhi pidana (syarat
subjektif), yang harus terpisah dari sifat melawan hukumnya perbuatan (syarat objektif).
Wujud dari unsur perbuatan adalah sifat melawan hukum atau perbuatan yang bersifat
melawan hukum, sementara kesalahan adalah unsur dari pertanggujawaban pidana.
Menurut ajaran dualistis, tindak pidana hanyalah meliputi sifat-sifat dari perbuatan
(actus reus) saja (bersifat objektif), masalah pertanggungjawaban pidana hanya
menyangkut sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana (bersifat subjektif).
Kesalahan (schuld) merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan
dipisahkan dari tindak pidana (strafbaar feit), maka unsur kesengajaan sebagai unsur
utama dari kesalahan (schuld) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana.

507

Dengan memperhatikan dua ajaran penerapan rumusan tindak pidana tersebut
(ajaran monistis dan dualistis) dikaitkan dengan bentuk-bentuk paradigma pemikiran
hukum hakim, maka dapat menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana paradigma
pemikiran hukum ajaran monistis dan dualistis tersebut.
Bangun hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) warisan pemerintah kolonial Belanda (dahulu dikenal dengan
nama Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie, Staatblad 1918) yang berlaku
berdasarkan UU nomor 1 tahun 1946. Sekalipun telah terjadi perubahan yang bersifat
parsial terhadap KUHP (mulai dari UU no.1 tahun 1946 sampai dengan UU no. 9 tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme),
namun perubahan itu tidak mendasar, yakni pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar
tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana
dan praktek hukum pidana colonial dengan selimut dan wajah Indonesia.508
Secara historis, pemikiran hukum pada saat dibentuknya KUHP menerapkan
ajaran legisme dalam praktek peradilan, hal mana dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal
20 dan 21 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie disingkat AB (Staatblad
1847-23), yakni Pasal 20 AB menentukan bahwa hakim harus mengadili menurut
undang-undang, ia dilarang menilai isi dan keadilan dari undang-undang. Pasal 21 AB
menentukan bahwa hakim dilarang, berdasarkan peraturan umum, penetapan atau
peraturan memutus perkara yang tergantung padanya, yang berarti bahwa hakim hanya
boleh memeriksa dan mengadili peristiwa konkrit

dan tidak boleh menciptakan
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peraturan-peraturan umum dalam putusannya. Sampai saat ini, berdasarkan Pasal II
Aturan Peralihan UUD 1945 peraturan tersebut masih berlaku sepanjang belum
diadakan yang baru. Oleh karena itu, konstruksi pemikiran hukum hakim pidana pada
dasarnya berpegang pada paradigma pemikiran hukum positivistik atau legisme.
Penerapan ajaran legisme dalam praktek peradilan, termasuk mekanisme peradilan
pidana, berdasarkan anggapan bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang,
oleh karenanya hakim di dalam melaksanakan tugasnya terikat undang-undang belaka
(wetstoepassing) dengan antara lain memanfaatkan silogisme hukum dalam konsep
logika (juridische- sylogisme).509
Sebagai akibat dari penerapan asas konkordansi, maka KUHP Indonesia yang
sampai saat ini adalah KUHP yang masih memberlakukan menerapkan ajaran monistis,
yang tidak membedakan perbuatan pidana (feit) dengan pertanggungjawaban pidana
(kesalahan/ schuld). Dengan demikian, konstruksi pemikiran hukum hakim pidana
didasarkan pada ajaran monistis yang tidak membedakan perbuatan pidana (feit) atau
sifat melawan hukumnya perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan
(schuld) dalam perumusan unsur tindak pidana, baik perbuatan atau sifat melawan
hukum, maupun pertanggungjawaban pidana atau kesalahan adalah termasuk unsur
tindak pidana. Dengan kata lain baik perbuatan atau sifat melawan hukum, maupun
pertanggungjawaban pidana atau kesalahan adalah termasuk unsur tindak pidana.
Meskipun demikian, pada kenyataannya paradigma pemikiran hukum hakim pidana
Indonesia tidak an sich terpaku pada paradigma positivistik belaka.
a.

Sifat Melawan Hukum
Apabila dikaitkan dengan “paradigma” hukum sebagai point of view yang akan

membentuk sosok (gesalt) bentuk atau bangun (konstruksi) pemahaman atas hukum
sebagaimana yang dipikirkan, maka akan timbul perdebatan berkaitan dengan
penerapan ajaran monistis dan dualistis dalam praktek peradilan, karena pada
kenyataannya perkembangan paradigma pemikiran hukum hakim pidana yang tumbuh
sebagai produk hukum judge made law, cenderung berbeda dengan produk paradigma
pemikiran hukum pidana (Indonesia) yang bersifat massif, yang menimbulkan
ketimpangan pada produk hukum (putusan) sebagai hasil pemikiran hakim. Kenyataan
tersebut dapat dilihat dari perkembangan konstruksi paradigma pemikiran hukum, yang
apabila ditelusuri secara historiscommit
perkembangan
paradigma pemikiran hukum
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positivistik para ahli ilmu ternyata tidak selaras dengan paradigma pemikiran produk
hukum hakim pidana (judge made law). Sebagai contoh, perkembangan pengertian dan
pemahaman dari rumusan „sifat melawan hukum‟ (wederechtelijk) telah pecah menjadi
dua pandangan (paradigma) yang berbeda yakni ajaran sifat melawan hukum yang
bersifat formal yang mencerminkan pandangan (paradigma) pemikiran positivistik dan
ajaran sifat melawan hukum yang bersifat materiil yang mencerminkan paradigma
pemikiran nilai-nilai, yakni sejak adanya putusan Lindenbaum Cohen (Arrest Hoge
Raad

Nederland 1919), di mana pengertian tentang perbuatan melanggar hukum

(onrechtmatige daad) 510 adalah bukan saja mengenai perbuatan yang bertentangan
dengan undang-undang (wet) akan tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan
masyarakat dianggap tidak patut. Keputusan tersebut telah mempengaruhi penafsiran
sifat melawan hukum dalam perkara pidana.511
Kaedah hukum yang ditarik dari Arrest 31 Januari 1919 adalah permasalahan
mengenai sifat melawan hukum yakni tentang: 1) “bertentangan dengan hak subjektif
orang lain” (dat of inbreuk maakt op een anders recht), 2)

bertentangan dengan

kewajiban hukum orang yang berbuat (in strijd is met des daders rechtsplicht), 3)
bertentangan dengan kecermatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat,
baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain (hetzij tegen de
zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens
anders person of goed). 512 Pandangan tersebut mencerminkan paradigma nilai-nilai.
Paradigma nilai-nilai dalam merumuskan sifat melawan hukum terdapat dalam Veenarts Arrest (H.R 20 Febuari 1933).
Dalam kasus Veen-arts Arrest (H.R 20 Febuari 1933) tersebut, Hoge Raad telah
membebaskan dokter hewan karena sifat melawan hukum dari perbuatannya menjadi
hilang, dengan alasan pertimbangan “menurut pedoman-pedoman secara alamiah
benar”. Putusan ini adalah putusan pertama yang menerapkan ajaran sifat melawan
hukum-materiil sebagai alasan pembenar.513 Pada arrest 20 Febuari 1933 H.R tersebut,
Hoge Raad mempertimbangkan tentang suatu perbuatan bahwa dokter hewan, menurut
510

Ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Pasal
1401 BW Belanda).
511
Didik Endro Purwoleksono, op. cit, hlm. 35.
512
Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana
commit
to user
Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan
Perkembangannya
dalam Yurisprudensi, Bandung,
Alumni, 2013, hlm. 39.
513
Ibid, hlm. 94-95.

perpustakaan.uns.ac.id

207
digilib.uns.ac.id

pandangan secara alamiah yang tepat, untuk kepentingan sapi-sapi yang sehat di dalam
satu kandang di mana sapi-sapi yang sakit berada. Dalam hal ini sapi-sapi yang sehat di
bawa dalam suatu keadaan yang mencurigakan dan karenanya Pasal 82 Veewet dapat
diterapkan. H.R memandang bahwa tindakan dokter secara ilmiah adalah tepat dan
untuk kepentingan sapi yang sehat.514 Apabila dilihat dari pandangan formil, maka tidak
adanya unsur melawan hukum dipandang sebagai alasan penghapus pidana harus
didasarkan ketentuan undang-undang, dalam hal ini Pasal 48 KUHP. 515 Menurut
Pompe, pertimbangan hukum H.R. tersebut bertentangan dengan stelsel hukum pidana
saat itu, karena pembentuk undang-undang secara terang-terangan telah menyatakan
sifat melawan hukum sebagai unsur. Menurut Pompe, tidak adanya sifat melawan
hukum diatur dalam kejadian-kejadian Pasal 48-51, hal dapat dipidananya orang lalu
hilang, juga dalam kejadian Veeartsen di mana sifat melawan hukumnya menjadi
hilang, maka dapat dipidananya orang itu (pelaku) harus dipandang hilang pula. Dengan
demikian hasil yang diharapkan dapat tercapai, tanpa melanggar stelsel undangundang. 516 Dari keputusan H.R dalam perkara Veeartsen tersebut, dapat disimpulkan
bahwa paradigma pemikiran hakim (H.R) pada saat itu berpegang pada hakikat hukum
sebagai nilai-nilai di mana mengutamakan keadilan sebagai tujuan hakikat hukumnya,
meskipun stelsel hukum yang berlaku saat itu adalah legalistik sebagaimana yang
diutarakan Pompe bahwa putusan Veeartsen melanggar undang-undang.
Dalam pembuktian dari ajaran dualistis, yang harus terlebih dahulu dibuktikan
adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijheid) sebagai tindak
pidana, setelah itu hakim akan melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan
tentang kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan (schuld) dari pembuat dan yang
mana masuk dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan).517
Dengan demikian, apabila meneliti atau menganalisis suatu putusan hakim yang
masih menerapkan ajaran monistis (dengan kecenderungan menerapkan pemikiran
positivistik) menggunakan pemikiran ajaran dualistis, tentunya akan menghasilkan
penilaian yang berbeda, karena hasilnya dipastikan akan disesuaikan dengan pemikiran
si peneliti yang berpegang pada ajaran dualistis. Permasalahannya bukan pada ajaran itu
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sendiri, namun pada apakah paradigma yang dipegang oleh si pemikir (hakim) atau si
pembuat putusan sehingga sampai pada gesalt (sosok) hukum sebagai perwujudan dari
penerapan undang-undang belaka (legal positivitik) yang bertujuan pada kepastian
hukum belaka atau sebagai penerapan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang
bertujuan pada keadilan dan/ atau kemanfaatan.
Dalam yurisprudensi Indonesia, paradigma pemikiran hukum hakim atas rumusan
sifat melawan hukum, juga menunjukkan adanya penerapan pandangan atas hakikat
hukum sebagai nilai-nilai disamping paradigma pemikiran yang positivistik. Meskipun
menurut Dimyati pemikiran hukum pada periode tahun 1960-1970 gagasannya di
dasarkan pada tradisi pemikiran barat, berupaya mengkonseptualisasikan dan
mentransformasikan kerangka pemikiran barat ke dalam kerangka realitas Indonesia
sehingga cenderung berpemikiran formal, namun pada kenyataannya beberapa kasus (di
periode 1960-1970) dalam peradilan telah terjadi penerapan sebaliknya, yakni
menerapkan paradigma pemikiran hukum sebagai nilai-nilai sementara kecenderungan
para ahli adalah mentransformasikan hukum positif secara teori dan praktek,
sebagaimana contoh dalam perkara Machroes Effendi (Putusan Pengadilan Negeri
Singkawang tertanggal 24 September 1964 nomor 6/1964/ Tolakan juncto putusan
Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 146/1964 PT.Pidana juncto putusan Mahlamah Agung
tanggal 8 Januari 1966 nomor 42/K/Kr/1965).
Machroes Effendi, seorang pegawai negeri sipil (PNS) dengan pangkat Ahli
Tata Praja tingkat I pada Kantor Bupati Kepala Daerah Sambas, diangkat sebagai
Wakil Ketua JBPP tingkat I Kalimantan Barat, didakwa beberapa kali telah
menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun
suatu badan yang mengakibatkan kerugian pada JBPP sebagai badan yang yang
memperoleh keuangan dari negara. Terdakwa beberapa kali mengeluarkan D.O gula
insentif. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa terhadap kelebihan gula padi digunakan
harga bebas oleh terdakwa untuk keperluan pembangunan proyek pemerintah dan untuk
memperindah kota Singkawang dengan membeli dan memasang lampu-lampu neon.
Pada peradilan tingkat pertama Machroes Effendi dibebaskan dari tuduhan (dakwaan)
primer dan subsider, namun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai
pegawai negeri memakai kekuasaan yang diperoleh dari jabatannya melakukan
penggelapan berulang kali” sebagaimana
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insentif padi tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain selain pembelian/
pengumpulan padi, sehingga terdakwa dinilai telah memiliki dengan melawan hak,
untuk keuntungan sendiri dan orang lain seolah-olah terdakwa adalah pemilik sejati dari
gula pasir tersebut.518
Pada peradilan tingkat banding, Majelis Hakim Tinggi membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Singkawang dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. Menurut
Majelis Hakim Tinggi, “pengeluaran-pengeluaran D.O di atas sesungguhnya merupakan
tindakan-tindakan pihak terdakwa yang menyimpang dari tujuan yang ditentukan yang
berwajib” menunjukan bahwa sesungguhnya sifat melawan hukum sebagai unsur dari
perbuatan terdakwa telah terpenuhi. Akan tetapi menurut penilaian Hakim Pengadilan
Tinggi,

perbuatan-perbuatan

menguntungkan

masyarakat

daerah

tersebut

dan

kepentingan umum terlayani disamping tidak terbukti bahwa terdakwa mendapat
keuntungan dari perbuatannya, meskipun yang mendapat pelayanan bukan kepentingan
yang dimaksud. Menurut Hakim Tinggi: 519
“faktor-faktor kepentingan umum yang terlayani serta faktor-faktor tidak adanya
keuntungan yang masuk dalam saku terdakwa dan akhirnya faktor tidak dideritanya
kerugian oleh negara sebagaimana dimaksud di atas, merupakan faktor yang
mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan
hukum pada perbuatan-perbuatan terdakwa, yang terbukti formil masuk dalam
rumusan tindak pidana”.
Putusan pengadilan tingkat banding tersebut dikuatkan pada tingkat kasasi dengan
pertimbangan “tidak dihukumnya terdakwa bukanlah didasarkan adanya sesuatu hal
yang dapat disebabkan adanya sesuatu hal yang dapat membebaskan ia dari
penghukuman yang diatur dalam Bab 3 dari buku ke I (hal-hal yang menghapuskan
pemidanaan), melainkan berhubungan dengan tidak terdapatnya suatu unsur (jalan sifat
melawan hukum) dalam tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini
ex – Pasal 372 juncto 52 dari KUHP”.520
Putusan lain yang mencerminkan paradigma nilai-nilai keadilan yang terjadi pada
periode tahun 1970 adalah putusan kasasi atas nama Mochamad Sjarif nomor 30
K/KR/1969 tanggal 11 Febuari 1970, seorang pedagang sepeda motor dan terdakwa
Mochamad Mursjid bin Dasu. Mahkamah Agung telah membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta no. 2024/1967 tanggal 2 September 1967 dan
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putusan Pengadilan Tinggi Jakarta no. 48/1967 PT Pidana Maret 1968 yang menyatakan
para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penadahan.
Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung, yang berpegang pada ajaran
monistis, menyebutkan bahwa setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan
hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu
dicantumkan, seperti dalam delik penadahan. Tanpa adanya unsur melawan hukum
tidak mungkin perbuatan yang dituduh merupakan tindak pidana. Namun, walaupun
dalam rumusan delik penadahan tidak mencantumkan sifat melawan hukum, tidak
berarti perbuatan yang dituduhkan telah merupakan delik penadahan. Menurut
Mahkamah Agung, meski perbuatan para terdakwa sudah terbukti semua, namun
perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana penadahan, karena sifat melawan hukumnya
tidak ada sama sekali, yang dapat dilihat dari keadaan-keadaan: 1) terdakwa membeli
(tukar tambah) scooter tersebut di pasar yang umumnya memperdagangkan kendaraankendaraan bermotor, 2) kuitansi blanko yang telah ditandatangani pemilik, surat-surat
scooter lengkap, 3) terdakwa yang berinisiatif segera melaporkan dan menyerahkan
motor tersebut ke kepolisian setelah membaca koran Berita Yudha tentang motor
tersebut, meskipun sudah dua minggu motor tersebut berada dalam kekuasaannya. 521
Pandangan Mahkamah Agung tersebut mengutamakan keadilan yang tentunya
berlawanan dengan arus paradigma positivisme para ahli hukum pada saat itu.
Apabila ditilik konsistensi penerapan paradigma nilai-nilai setelah era reformasi
(setelah tahun 1998) sebagai kelanjutan periode transformasi nilai-nilai kehidupan
masyarakat dalam hukum (ketiga), sudah sepatutnya putusan hakim selalu bergerak
selaras. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak putusan hakim yang tetap
berpegang pada pandangan hukum sebagai penerapan undang-undang pada perkara
konkret secara rasional belaka, karena undang-undang merupakan suatu sistem logis
yang berlaku bagi semua perkara. Paradigma positivistik memberi nilai tinggi pada
panca indera, yang akan bekerja secara objektif memberikan gambaran dunia kenyatan
apa adanya tanpa mengubahnya, dan proposisi-proposisi tersebut dapat diverifikasi
secara empirical, karena preposisi informatif yang memberikan pengetahuan.
Dalam kaitannya perkembangan ajaran sifat melawan hukum setelah era
reformasi, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya atas pengujian Pasal 2
ayat (1) UU PTPK, dalam perkara nomor
003/PUU-IV/2006
tanggal 25 Juli 2006, yang
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menghendaki dihilangkannya penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam
tindak pidana korupsi. Ajaran sifat melawan hukum formil tertuju pada pemenuhan
proposisi-proposisi informatif yang ada dalam unsur-unsur dalam rumusan delik. Dalam
membangun konstruksi hukumnya, hakim tinggal mencocokan saja semua fakta materiil
atau fakta hukum, dan jika ada alasan pembenar atau pemaaf maka hal itu harus
dinyatakan secara tegas dalam undang-undang.
Menurut MK, Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut memperluas kategori unsur
“melawan hukum”, dalam hukum pidana, yang tidak lagi hanya sebagai formele
wederrechtelijkheid melainkan juga dalam arti materiele wederrechtelijkheid. 522 Dari
penjelasan tersebut diketahui bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan secara formil

(dalam pengertian yang bersifat

onwetmatig), namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu
norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut
norma sosial tersebut, karena dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan
keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat, maka
dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum
(wederrechtelijk). Ukuran yang dipergunakan

adalah hukum tidak tertulis. Rasa

keadilan (rechtsgevoel), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang
berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut
merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil.523
Menurut MK, dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut sesungguhnya bukan hanya
menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah
melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis
dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana.
Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal
1365 KUHPerdata) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai
jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), seolah-olah
telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana
522

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan
secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil
maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan
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(wederrechtelijkheid), sehingga apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan
rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, akan berbeda-beda dari satu daerah ke
daerah lain (apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum belum
tentu merupakan perbuatan yang melawan hukum di daerah lain).
MK berpendapat bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik
pembentukan perundang-undangan yang baik dan telah diakui, yang juga diakui
mengikat secara hukum, „penjelasan‟ berfungsi untuk menjelaskan substansi norma
yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat
substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Hal mana juga
telah dipertimbangkan dalam dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 , dan
dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.524
Menurut Andi Hamzah, konsep melawan hukum yang secara formil tertulis
(formele wederrechtelijk), mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan
secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex
certa) atau yang dikenal juga dengan istilah bestimheitsgebot. Menurut MK, konsep
melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak
tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam
masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti,
dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat
lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain
diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut
ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat.

525

Berdasarkan

pertimbangan tersebut MK menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU no. 31 tahun
1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

524

Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, menyebutkan: a. Penjelasan
berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam
batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang
diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma
batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan; b.
Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut; c. Dalam
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Di sisi lain, dari penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU no. 31 tahun 1999 jo.
UU no. 20 tahun 2001, dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang korupsi telah
menggeser berlakunya ajaran sifat melawan hukum materiil negatif yang telah dianut
selama ini (sebagaimana dalam putusan Machroes effendi yang telah menjadi
yurisprudensi tetap) menjadi berlakunya ajaran sifat melawan hukum materiil dengan
fungsi yang positif. Dengan proposisi demikian, undang-undang telah memberi peluang
bagi praktek peradilan pidana untuk mengadili seseorang yang telah melakukan tindak
pidana korupsi, yang dalam masyarakat telah dianggap sebagai exstra ordanary crime
sehingga membutuhkan extra ordinary measures, berdasarkan pertimbangan perasaan
keadilan masyarakat atau norma kehidupan sosial yang menganggap perbuatan tersebut
tercela, pandangan tersebut mencerminkan paradigma keadilan yang berkemanfaatan
sebagai tujuan hukum pidana sekalipun mengabaikan kepastian hukum.
Pada kenyataannya dalam penanganan tindak pidana korupsi paska putusan MK,
Mahkamah Agung menerapkan sifat melawan baik dalam arti formil maupun dalam arti
materiil

dan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch

yang

mendasarkan tujuan hukum pada prioritas yaitu keadilan, manfaat baru kemudian
kepastian hukum, sebagaimana yang penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001. Sebagai contoh 103K/Pid/2007 tanggal 28 Febuari 2007 yang menerapkan
sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif. Di samping itu, terdapat pula
putusan Mahkamah Agung yang secara tegas menerapkan sifat melawan hukum formil,
yakni perkara no. 334 K/Pid.Sus/ 2009 atas nama John Darwin dan putusan no. 97
PK/Pid.Sus/2012 atas nama Sudjiono Timan.
Putusan no. 103 K/Pid/2007
Kasus Posisi
Bahwa ia Terdakwa Theodorus Fransisco Toemion alias Theo F. Toemion pada
waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jalan Gatot Subroto No. 44 Jakarta , telah
melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) yaitu secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan
commitnegara
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Peristiwa bermula ketika Terdakwa pada sekitar awal bulan Januari 2003
melakukan pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta Pusat dengan saksi I WAYAN
PUGEG (Managing Director Financing PT. Bank Mandiri

dan Deputi Menteri

Perekonomian), membahas rencana pelaksanaan Indonesia Investment Year Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan selanjutnya

mengajukan permohonan

pembiayaan melalui permohonan kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) untuk
melaksanakan kegiatan Indonesia Investment Year (IIY) 2003, karena dana yang
disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran
2003 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.213.140.000 ,- belum dapat dicairkan.
Kemudian terdakwa dalam proses mendapatkan biaya kegiatan IIY 2003 dari PT
Bank Mandiri (Persero) tersebut menunjuk secara langsung PT. CATUR DWIKARSA
INDONESIA (PT. CDKI) sebagai Pelaksana kegiatan IIY 2003 dengan surat Perjanjian
Kerja dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar
rupiah) termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai), tanpa melalui prosedur sebagaimana
diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Terdakwa memerintahkan saksi GEISYE
Y. D. (Presiden Direktur PT. CDKI) untuk mengajukan kredit modal kerja sebesar Rp
15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada PT. Mandiri , dan atas perintah
Terdakwa tersebut saksi GEISYE menandatangani surat perihal Permohonan Project
Financing yang ditujukan kepada saksi I WAYAN PUGEG.
Terdakwa secara formalitas menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan
pendanaan kegiatan, padahal Terdakwa sebelumnya telah menunjuk langsung PT.
CDKI untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan IIY 2003 dan bahkan atas perintah
Terdakwa PT. CDKI telah mengajukan permohonan kredit (Permohonan Project
Financing) untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan IIY 2003 tersebut.
Terdakwa telah memerintahkan saksi GEISYE Y.D untuk tidak melaksanakan
seluruh jenis pekerjaan dalam kegiatan IIY 2003 sesuai SPK No. 02/SPK/PPPM/I/2003
dan mengurangi jumlahnya. Namun, Terdakwa memerintahkan saksi GEISYE untuk
membuat laporan pelaksanaan pekerjaan kegiatan IIY 2003 seolah-olah terlaksana
seluruhnya sesuai anggaran yang tercantum dalam SPK yaitu Rp. 22.085.729.000,Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa, telah memperkaya diri Terdakwa diri
sendiri dan orang lain, merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 27.001.371.392,- (dua
puluh tujuh milyar satu juta tiga ratus
tujuhtopuluh
commit
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Analisis
Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur ”secara melawan hukum” dalam
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun
2001

telah menetapkan unsur ”secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi

sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil fungsi positif.
Mahkamah Agung secara tegas mengemukakan pendiriannya tentang makna
“perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang No.
31 tahun 1999, setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006,
No. 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.
20 tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 tahun 1999 “akan bertentangan dengan
UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Mahkamah Agung menegaskan bahwa
berdasarkan doktrin du sens clair hakim harus melakukan penemuan hukum dengan
memperhatikan: 526
a.

b.

c.

d.

Bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menentukan
”Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat 1
Undang-Undang No. 4 tahun 2004, ”Pengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan
mengadilinya”;
Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan
menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut
diberlakukan pada kasus konkret.527
Bahwa Hamaker dalam keterangannya Het recht en de maatschappij dan juga
Recht, Wet en Rechter, antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya
mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum
yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi
I. H. Hymans (dalam keterangannya: Het recht der werkelijkheid), hanya
putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum
warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dan makna sebenarnya” (Het
recht der werkelijkheid)528;
Bahwa “apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa
Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan kekurangan, tapi
seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan
526

Shinta Agustina, et.al,
Penjelasan Unsur Melawan Hukum, http://leip.or.id/wpcontent/uploads /2016/05/Penjelasan-Hukum-Unsur-Melawan-Hukum-Hukum-Pidana.pdf, diunduh
tanggal 16-11-2016, 12:30.
527
Bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi
commit to user
Kedua, hlm. 120.
528
lihat Achmad Ali, Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke-II
(kedua), 2002, hlm. 140.
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peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi
kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UndangUndang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan
Undang- Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang
secara gramatikal atau historis baik “recht maupun wetshistoris” (Lie Oen Hok,
Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato pengertian „melawan hukum‟
dalam Pasal 2 ayat (1) haruslah dimaknai dalam arti formil dan materiil.
Adapun alasan judex juris (Mahkamah Agung) berpedoman pada :529
(a) bahwa tujuan diperluasnya unsur “perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi
dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil,
adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu
perbuatan yang pandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil
atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana
korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil530
(b) bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UndangUndang
No.3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan
mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan
dalam pergaulan mesyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
(c) bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. Tanggal 11 Juli 1970 sebagai
pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian
perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian
yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada
pokoknya

berbunyi

”maka

untuk

mencakup

perbuatan-perbuatan

yang

sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului
suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana
”melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga
meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim
atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat
terhadap orang lain, barang maupun haknya;
(d) bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan
Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk
pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan
hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan
commit to user
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Hal. 181 dari 182 hal. Put. No. 103 K/Pid/2007
Dr.Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14.
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menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas
hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
Menurut Mahkamah Agung, yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum
formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta trakat yang tepat digunakan oleh
Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna
perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap
dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara
tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan
hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dari pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui bahwa Mahkamah
Agung dalam penerapan unsur sifat melawan hukum menerapkan paradigma nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat, bertujuan mengutamakan keadilan yang berkemanfataan.

Putusan no. 334 K/Pid.Sus/ 2009 atas nama John Darwin
Kasus Posisi
Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi

selaku Kepala Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan didakwa bertindak secara sendiri-sendiri
dalam Tahun Anggaran 2004, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara sebesar Rp. 743.649.816,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta
enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah).
Bupati Kab. OKU telah menyusun anggaran tahun 2004 berdasarkan pendapatan
daerah sebesar Rp.2.866.624.400, akan tetapi dalam pelaksanaannya telah terjadi deficit
anggaran belanja sebesar Rp. 300.000.000,-. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut
Pemkab OKU Selatan telah meminjam uang dari Bank Sumsel Cabang Pembantu
Muaradua tanggal 13 Agustus 2004 dan hutang Pemkab OKU Selatan tersebut telah
lunas dibayar kepada Bank Sumsel Cabang Pembantu Muaradua pada tanggal 27
Desember 2004 sehingga RPKK Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004 dalam
posisi Nihil. Akan tetapi, setelah dilakukan audit terdapat penggunaan dana yang tidak
sesuai dengan peruntukkannya atau
tidak
dapat dipertanggung jawabkan untuk
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delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang tidak didukung bukti-bukti
pengeluaran atau pertanggung jawaban yang lengkap, dan pengeluaran belanja lainnya
sehingga menimbulkan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 743.649.816,- (tujuh
ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan delapan ratus enam belas
rupiah). Perbuatan terdakwa diancam dengan dakwaan subsideritas: dakwaan primer
diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) (3) UU No. 31 Tahun 1999
sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, dakwaan subsidair diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) (2) UU No. 31
Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
Pada peradilan tingkat pertama terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan
dibebaskan dari segala dakwaan. Pada tingkat kasasi, putusan judex facti dibatalkan, dan
terdakwa dinyatakan bersalah
Analisis
Mahkamah Agung menilai bahwa Judex Facti dinilai telah salah menafsirkan
unsur perbuatan melawan hukum, sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah
merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yang
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU 4/2006 tanggal 25 Juli 2006
dalam putusannya telah menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31
Tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum dalam arti materiel dinyatakan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian perbuatan
melawan hukum yang diakui adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil.
Dari fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam
pengeluaran dana RPKK Kabupaten OKO Selatan sudah didukung bukti-bukti
pengeluaran yang sah serta tarif perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, yang
bertentangan dengan PP 105 Tahun 2000, Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan
Keputusan Bupati OKU Selatan, sehingga secara nyata merupakan perbuatan melawan
hukum. Sementara menurut judex facti, hasil evaluasi perhitungan RPKK Kabupaten
OKU Selatan tahun 2004 oleh Gubernur Sumatera Selatan penggunaan dana RPKK
tersebut telah sesuai dengan peruntukkannya dan tidak ada unsur kerugian keuangan
negara sehingga menilai Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan.
Dalam putusan a quo Mahkamah
Agung
commit
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Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan
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secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil
maupun materiil, namun langsung mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 003/PUU 4/2006 tanggal 25 Juli 2006, telah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum dalam
arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Atau dengan
kata lain, tafsir atas unsur melawan hukum yang diakui adalah melawan hukum dalam
arti formil. Sekalipun demikian, paradigma penerapan unsur sifat melawan hukum
formil a quo adalah paradigma nilai-nilai, yang memandang tujuan hukum sebagai
kepastian hukum yang berkeadilan, yang telah dapat tercapai cukup dengan
mempertimbangkan penerapan sifat melawan hukum secara formil.

Putusan no. 97 PK/Pid.Sus/2012 atas nama Sudjiono Timan
Kasus posisi
Terdakwa Sudjiono Timan, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. (Persero)
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sejak tanggal 4-3-1993 sesuai Akta Pernyataan
Keputusan Rapat “PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia” Nomor 17 tertanggal 8-31993 yang dibuat di hadapan Notaris Adrian Djuaini, SH. dan dikuatkan dengan Surat
Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank
Indonesia Nomor : tanggal 26 September 1994, baik bertindak secara sendiri ataupun
bersama-sama atau bersekutu dengan Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono
Abadiman, Prajogo Pangestu

(keempatnya diberkas dan diajukan terpisah), Agus

Anwar, Roberto V. Ongpin (keduanya belum tertangkap), pada waktu sekitar 1995
sampai dengan 31 Desember 2000, telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara

sebesar USD

178,942,801,93 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu
delapan ratus satu dan sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) dan
Rp.369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh
enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas dan lima puluh enam sen rupiah).
Terdakwa Sudjiono Timan selaku Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha
Indonesia (PT. BPUI) telah bekerjasama
dengan
temannya bernama Agus Anwar selaku
commit
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Center, 21-23 Des Vooux Road Central, Hongkong, untuk mengatur beberapa transaksi
dengan menggunakan KAFL sebagai perusahaan yang akan digunakan sebagai sarana/
vehicle untuk mengalirkan dana BUMN PT BPUI kepada pihak lain, dengan cara
penempatan dana melalui pembelian Promissory Note (Surat Hutang) yang diterbitkan
oleh KAFL untuk mengelabui atau menghindari adanya keharusan agunan dan untuk
mengelabui seakan-akan Promissory Note KAFL yang dibeli oleh PT. BPUI tersebut
merupakan Commercial Paper. Sementara prosedur umum kehati-hatian dalam
pembelian Commercial Paper,

mensyaratkan rating dari lembaga keuangan yang

terpercaya, dan memerlukan analisa due dilligence terhadap perusahaan penerbit
Commercial Paper.
Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya KAFL dan atau Agus Anwar dan atau
pihak-pihak lain yang menerima aliran dana dari PT. BPUI tersebut melalui KAFL,
sehingga negara mengalami kerugian.
Pada tingkat pertama, judex facti memutus onslagh, dengan pertimbangan perbuatan
terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, sehingga melepaskan dari
segala tuntutan penuntut umum. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan
putusan judex facti dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan menerapkan
unsur sifat melawan hukum materiil dengan fungsi positif. Pada PK, Majelis PK
membatalkan putusan kasasi dan menguatkan putusan tingkat pertama.
Analisis
Majelis Kasasi dalam pertimbangannya mengambil alih pertimbangan judex
facti (Pengadilan Negeri) yang telah membuktikan

adanya pelanggaran Terdakwa

terhadap ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. BPUI, Surat Penetapan Investment
Committee tanggal 31 Agustus 1994 No.100/BPUI Memo/1994, Pedoman Manajemen
Resiko, Cointer Guarantee Agreement antara Bahana dengan Primawera tanggal 20
September 1996, Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) tanggal 10 September 1996
dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) tanggal 16 September 1997
No.RDI-327/PP3/1997, kepatutan, baik atas dasar asas-asas hukum umum atau dasar
kepatutan yang merupakan kewajiban Terdakwa untuk bertindak cermat dan hati-hati
terhadap orang lain, barang atau haknya, apalagi kemudian ternyata perbuatan tersebut
telah menimbulkan kerugian luar biasa terhadap pihak lain, sehingga maka terbukti
pula perbuatan Terdakwa telah bertentangan
commit todengan
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barang atau hak milik dari PT. BPUI. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
menurut pendapat Majelis Kasasi unsur : “melawan hukum” dalam arti melawan hukum
secara materil yang diterapkan dengan fungsi positif telah terbukti dipenuhi.
Menurut Majelis PK, Majelis Hakim Kasasi dalam membuktikan unsur melawan
hukum hanya mempertimbangkan terpidana telah melanggar ketentuan-ketentuan yang
bersifat internal Persero yang mengatur kelancaran operasional perusahaan, seperti
Anggaran Dasar PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT. BPUI), Surat Penetapan
Investment

Committee

tanggal

31

Agustus

1994

No.100/BPUI-Memo/1994,

PMR/Pedoman Manajemen Resiko, Cointer Guarantee Agreement antara Bahana
dengan Primawira tanggal 20 September 1996, Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
tanggal 10 September 1996 dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI)
tanggal 16 September 1997 Nomor RDI-327/PP3/1997, tetapi bukan tidak terbukti
melanggar aturan formil, yaitu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Majelis PK mempertimbangkan perbuatan terdakwa dalam transaksi bisnis dengan
KAFL, FESTIVAL maupun PENTA dan penggunaan dana RDI, dinilai masih dalam
koridor hukum yang didasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1995, PP No.18
Tahun 1973 serta Anggaran Dasar dan keputusankeputusan RUPS PT. BPU sebagai
perbuatan keperdataan, dan bukan pidana, sekalipun terdapat kerugian negara.531
Menurut Majelis PK, dalam tindak pidana korupsi, tidak cukup untuk dinyatakan
telah melakukan tindak pidana korupsi hanya karena perbuatannya dinilai tercela dalam
arti perbuatan Terpidana bersifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang
positif, melainkan perlu juga dibuktikan apakah memang perbuatan terpidana telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi (memenuhi rumusan delik). Dengan kata
lain, Majelis PK berpendapat bahwa
531

perbuatan Terpidana harus memenuhi

sifat

Majelis PK mempertimbangkan keuntungan yang didapat PT.BPU semasa dipimpin terdakwa
yang telah memberikan keuntungan, dan mempertimbangkan adanya kerugian yang cukup besar karena
akibat dari krisis moneter. Namun jika dibandingkan manfaat/ keuntungan yang didapat perusahaan
dengan kerugiannya, maka kerugian yang ditimbulkan terdakwa jauh lebih besar dari keuntungan yang
diberikan. Tahun 1994 untung sebesar Rp.2.000.000.000,- ; Tahun 1995 untung sebesar RP.
11.000.000.000,- ; Tahun 1996 untung sebesar Rp.22.000.000.000,- ; Tahun 1997 untung sebesar
Rp.23.000.000.000,- ; Sedangkan tahun 1998 mengalami kerugian sebesar Rp.231.000.000.000,disebabkan oleh selisih nilai kurs rupiah terhadap dollar US akibat krisis moneter, dan kerugian tahun
1999 dan tahun 2000 juga disebabkan oleh krisis moneter. Sementara kerugian negara yang
didakwakan adalah sebesar USD 178,942,801,93 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus
empat puluh dua ribu delapan ratus satu dan sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) dan
commit
to user
Rp.369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh
sembilan
miliar empat ratus empat puluh enam juta
sembilan ratus lima ribu seratus lima belas dan lima puluh enam sen rupiah). Diluar kerugian akibat
krisis moneter tersebut.

222
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

melawan hukum formil. Pertimbangan Majelis PK tersebut, secara jelas mencerminkan
paradigma positivistik (legal formalistic), yang hanya mempertimbangkan hukum
sebatas apa yang tertulis dalam bentuk undang-undang.
Menurut Majelis PK, Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan yang nyata
dengan menyatakan terpidana terbukti bersalah dengan mengambilalih pertimbangan
hukum tingkat pertama, sementara putusan pengadilan pertama menyatakan onslagh
(lepas dari segala tuntutan). Tegasnya, terpidana tidak boleh dihukum hanya sematamata karena perbuatannya dinilai tercela dalam arti perbuatan terpidana/ terdakwa
bersifat melawan hukum materil, tanpa dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan
tersebut memang telah memenuhi rumusan delik korupsi dalam arti perbuatan itu
bersifat melawan

hukum formil. Majelis PK mengambil putusan dengan suara

terbanyak, karena adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Anggota Majelis
(SRI MURWAHYUNI, SH., MH.532
Menurut Artidjo Alkostar, model berpikir judex facti (pengadilan tingkat
pertama dan banding) bersifat induktif, sehingga terhadap putusan judex facti yang
kurang pertimbangan (onvoldoende Gemotiveerd) akan dibatalkan MA sebagai judex
juris (tingkat kasasi) dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Kecuali untuk PK,
karena memeriksa fakta-fakta baru dituntut untuk menggunakan metode berpikir
induktif.

533

Memperhatikan pendapat tersebut, maka Majelis PK sendiri tidak

menjalankan fungsinya menggunakan metode berpikir induktif. Tidak terdapatnya
novum dalam perkara tersebut, sudah sepatutnya Majelis PK berpemikiran lebih dalam
tentang tujuan dari UU Tindak Pidana Korupsi diadakan, belum lagi kondisi faktual
bahwa terdakwa yang melarikan diri masih dapat mengajukan PK, setidaknya dissenting
opinion dari hakim Sri Murwahyuni dipertimbangkan secara formal.

532

Dissenting opinion tersebut berisi pendapat :bahwa permohonan Peninjauan kembali yang
diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo secara formal tidak dapat diterima, dengan alasan : Bahwa
permohonan Peninjauan kembali diajukan oleh Isteri Terpidana, sementara berdasarkan ketentuan
Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan kembali adalah Terpidana
atau Ahli Warisnya, artinya Ahli Waris dapat mengajukan permohonan Peninjauan kembali apabila
Terpidana sudah meninggal dunia; bahwa dalam perkara a quo tidak ada keterangan yang menyatakan
Terpidana sudah meninggal dunia, karena Terpidana tidak meninggal dunia tetapi melarikan diri untuk
menghindari kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang
telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun karena terbukti melakukan korupsi,
sehingga barang bukti dirampas untuk Negara ; Bahwa adalah ironis apabila Ahli Waris Terpidana
user
menuntut haknya, sementara kewajiban commit
Terpidanatomelaksanakan
putusan Mahkamah Agung tidak
dipenuhi.(LIhat Putusan PK no. 97PK/Pid.Sus/2012).
533
Artidjo Alkostar, 2016, op.cit, hlm.36.
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Pada proposisi informatif atas sifat melawan hukum, salah satu pengertian dari
sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid adalah “bertentangan dengan hak orang
lain” (tegen eens andersrecht) yang merupakan sifat melawan hukum formil. Apabila
dipahami sebaliknya, maka tidak terpenuhinya unsur

sifat melawan hukum

mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana dan terdakwa dibebaskan. Akan tetapi,
dalam praktek peradilan kerap terjadi kesalahpemahanan tentang pemahaman atas
ontslag van alle rechts-vervolging (lepas dari segala tuntutan hukum) pada perkara
yang seharusnya “membebaskan” (vrijspraak) karena tidak terbuktinya unsur sifat
melawan hukum.534
Sebagai contoh putusan Ontslag van alle Rechts vervolging (lepas dari segala
tuntutan) dalam perkara memberikan keterangan palsu Perkara no. 973 /Pid.B/2012/PN.
DPS jo. Nomor 27/PID/2013/PT.DPS jo. 1608 K/Pid/2013 atas nama Terdakwa
Hermanto Muliyadi alias Lay Kien Yung dan putusan MA RI nomor 41 PK/Pid.Sus/
2014 atas nama terdakwa Hotasi D.P.Nababan.

Putusan no. 973 /Pid.B/2012/PN. DPS jo. Nomor 27/PID/2013/PT.DPS jo. 1608
K/Pid/2013 atas nama Terdakwa Hermanto Muliyadi alias Lay Kien Yung.
Kasus Posisi
Terdakwa Hermanto Muliyadi alias Lay Kien Yung, pada tanggal 12 Mei 2008
menggugat secara perdata Sulaiman alias Lay Law Yung, bersama Senawati, Linda
Lanrika dan Hermato dalam persoalan harta warisan. Dalam perkara tersebut, saksi
Sulaiman diwakili oleh kuasanya I Nyoman Putra, SH, Dkk, sedangkan Hermanto
diwakili oleh kuasanya I Wayan Santoso, SH, Dkk.
Dalam proses pembuktian perkara perdata tersebut, penggugat Hermanto (terdakwa)
mengajukan 9 bukti surat, di mana salah satu suratnya berjudul “surat pernyataan dan
kesepakatan bersama tanggal 3 Maret 1994 yang dibuat oleh Tergugat (Sulaiman) dan
Lasmono Hady (alm)”.
Gugatan perdata nomor 176/Pdt.G/2008/PN.Dps (tingkat Pengadilan Negeri),
Penggugat (Hermanto) berada pada pihak yang dimenangkan. Pihak tergugat (saksi
534

Menurut doktrin apabila unsur sifat melawan hukum tidak sinyatakan secara tegas dalam
rumusan delik dan apabila dinyatakan tidak terbukti, maka putusannya adalah lepas dari segala tuntutan
(onslagh van alle rechtvervolging). Jika unsur sifat melawan hukum dinyatakan secara tegas dalam
commit
toputusannya
user
rumusan delik dan tidak terbukti dipersidangan,
maka
adalah bebas (vrijspraak).Akan tetapi
dengan berlakunya ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maka hal tersebut kerap menimbulkan
kerancuan dalam pemikiran hakim.
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Sulaiman) melakukan upaya banding, dan putusan tingkat banding nomor 28/Pdt/2009
/PT.DPS tanggal 27 April 2009, gugatan pihak penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima. Kedua belah pihak (Hermanto selaku penggugat dan Sulaiman sebagai
tergugat) melakukan upaya kasasi. Putusan kasasi nomor 2291K/Pdt/2009 tanggal 28
Januari 2010 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan
penggugat tidak dapat diterima. Kemudian pihak penggugat Hermanto mengajukan
upaya hukum peninjauan kembali dengan mengajukan bukti novum berupa „surat
pernyataan dan kesepakatan bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret
1994‟. Atas pengajuan bukti novum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar melakukan
penyumpahan novum tersebut pada tanggal 19 Oktober 2010. Dalam penyumpahan
tersebut Hermanto (Penggugat asal/ terdakwa) menerangkan bahwa dirinya telah
menemukan surat-surat bukti baru yang salah satunya adalah „surat pernyataan dan
kesepakatan bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994‟ yang
ditemukan terdakwa Hermanto di rumahnya di Jl. Gunung Lempuyang no. 43-45
Denpasar pada tanggal 1 September 2010, sebagaimana tertulis dalam berita acara
sumpah nomor 176/Pdt.G/2008/PN.DPS. Setelah berkas peninjauan kembali lengkap,
kemudian berkas tersebut segera dikirim ke Mahkamah Agung. Putusan PK nomor
789PK/Pdt/2010, menerima dan mengabulkan permohonan PK Hermanto. Terdakwa
Hermanto dimenangkan.
Saksi Sulaiman kemudian mengadakan pengecekan di dalam putusan judex facti
(Putusan Pengadilan Negeri), dan menemukan fakta bahwa bukti berupa „surat
pernyataan dan kesepakatan bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret
1994‟ tersebut ternyata bukanlah novum (bukti surat baru) yang ditemukan tanggal 1
September 2010 di rumah terdakwa Hermanto. Bukti tersebut sudah pernah diajukan
sebagai alat bukti surat pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan
diajukannya „surat pernyataan dan kesepakatan bersama yang dibuat di Denpasar pada
tanggal 3 Maret 1994‟ sebagai bukti novum PK yang dimenangkan oleh terdakwa
Hermanto yang sesungguhnya bukan novum, membuat saksi Sulaiman merasa
dirugikan. Perbuatan terdakwa Hermanto diancam dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP.
Pertimbangan Hakim
Pada putusan pengadilan tingkat pertama nomor 973/Pid.B/ 2012/ PN. DPS,
terungkap fakta bahwa bukti PK berupa
pernyataan dan kesepakatan bersama
commit„surat
to user
yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994‟ adalah salah satu surat bukti (vide
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surat bukti no. 5 pada hal. 28 putusan no 176/ Pdt.G/2008 /PN.DPS). Pengucapan
sumpah pada waktu pengajuan bukti novum dalam hukum acara pengajuan PK adalah
keharusan.

Terdakwa dinyatakan bersalah dengan sengaja memberikan keterangan

palsu di sumpah. Terdakwa melakukan banding.
Pada peradilan banding, Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusan nomor
27/PID /2013/ PT.DPS membatalkan putusan Pengdilan Negeri dan melepaskan
terdakwa dari segala tuntutan, karena perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi
perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dengan alasan:
bahwa unsur „kerugian‟ saksi Sulaiman, tidak terbukti menurut hukum, karena:

-

a) gugatan tersebut adalah gugatan mengenai pembagian harta warisan, sehingga
para penggugat tidak menuntut pembagian harta untuk kepentingan sendiri
melainkan agar dapat dibagi secara adil kepada para ahli, b) gugatan terhadap
harta warisan tidak mutlak semua ahli waris didudukan sebagai pihak asalkan
haknya tidak hilang, c) tidak semua ahli waris digugat tidak menyebabkan
batalnya surat gugatan.
-

Bahwa perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa
walaupun unsur-unsurnya terbukti akan tetapi oleh karena dari perbuatan
terdakwa tersebut tidak ada yang dirugikan dan hanya merupakan perbuatan
perdata guna mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya tidak
dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 242 ayat
(1) KUHP, maka terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

Atas putusan Pengadilan Tinggi, penuntut umum melakukan upaya kasasi.
Dalam putusan kasasi nomor 1608 K/Pid/2013, Mahkamah Agung membenarkan
putusan Pengadilan Negeri dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dengan
alasan:
(a) Judex

facti/

Pengadilan

Negeri

Denpasar

dalam

putusannya

telah

mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa unsur-unsur delik dalam
dakwaan tunggal Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dengan demikian
terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman berupa pidana
penjara dengan mempertimbangkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan.
(b) Bahwa unsur „merugikan‟ tidak
termasuk
dalam unsur Pasal 242 ayat (1) KUHP,
commit
to user
melainkan dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP yang tidak didakwakan. Mahkamah
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Agung menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjtuhkan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
Analisis
Dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP, unsur „sifat melawan hukum‟ tidak secara tegas
disebutkan.535 Apabila unsur tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam delik, maka
jika dalam persidangan unsur tersebut tidak terbukti, akibatnya hakim harus
memutuskan suatu ontslag van alle rechtsvervolging atau suatu “pembebasan dari
segala tuntutan hukum”. 536 Ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan terletak
pada keadaan subjektif (subjektif onrechtstelement) atau sifat melawan hukum yang
subjektif, yakni sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal
lahir, tapi tergantung pada niat pelakunya.
Niat terdakwa untuk

menggunakan bukti

berupa „surat

pernyataan dan

kesepakatan bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994‟ tersebut telah
timbul saat terdakwa mengetahui surat yang ditemukan tanggal 1 September 2010 di
rumah terdakwa Hermanto sudah pernah diajukan sebagai alat bukti surat pada
persidangan perdata di Pengadilan Negeri Denpasar, tapi dinyatakan bukti novum PK.
Majelis hakim pengadilan tingkat banding telah memperluas penafsiran Pasal 242
ayat (1) KUHP dengan mempertimbangkan unsur „kerugian‟ yang sesungguhnya
merupakan delik kualifikasi atau pemberatan yang diatur dalam Pasal 242 ayat (2)
KUHP, untuk sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa atau tersangka atau Hermanto
tidak dirugikan. Pasal 242 ayat (2) KUHP memberikan tuntutan yang lebih tinggi dari
Pasal 242 ayat (1) KUHP.
Hakim pengadilan tingkat banding juga telah mencapuradukkan pengertian dasar
penghapus pidana (straftuitsluitingsgronden) yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1)
dan ayat (2) KUHAP. Pasal 191 ayat (1) KUHAP menentukan: “jika pengadilan
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan
yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus
bebas”, sementara Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan “jika pengadilan
535

Rumusan Pasal 242 ayat (1) KUHP berbunyi “barang siapa dalam keadaan dimana undangundang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum
kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik
dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau atas kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam
commit
to userSoerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(Soenarto
YUrisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta, RajaGRafindo Persada, 2001, hlm. 140)
536
P.A.F.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang,2014, op.cit.
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berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka diputus “lepas dari segala
tuntutan hukum”.
Putusan bebas (vrijspraak) (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) semata-mata karena
hakim berpendapat bahwa berdasarkan pembuktian yang tidak terbukti memenuhi unsur
perbuatan pelaku, maka kesalahan pelaku tidak terbukti, dapat terjadi karena: 1) bahwa
kesalahan terdakwa (pelaku) tidak terbukti sama sekali, alat bukti yang diajukan ke
persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, 2) perbuatan terdakwa tidak
memenuhi unsur yang didakwakan, 3) secara nyata hakim menilai bahwa pembuktian
kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi syarat minimum pembuktian, atau 4)
hakim menilai kesalahan yang terbukti tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam
perkara a quo hakim tingkat banding dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan
terdakwa tidak memenuhi unsur „kerugian‟. Sehingga jika demikian, maka sepatutnya
terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal
dan harus dibebaskan. Sementara unsur „kerugian‟ bukan termasuk unsur dalam Pasal
242 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Akan tetapi pertimbangan
hakim pengadilan tingkat banding justru kontradiksi dengan menyatakan: „walaupun
unsur-unsurnya terbukti akan tetapi oleh karena dari perbuatan terdakwa tersebut tidak
ada yang dirugikan dan hanya merupakan perbuatan perdata guna mempertahankan
hak-hak keperdataannya, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan
pidana‟, untuk menarik hubungan keperdataan sebagai alasan penghapus pidana.
Apabila Pengadilan Tinggi tetap berpegang teguh pada pendiriannya memutuskan
suatu ontslag van alle rechtsvervolging atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan
hukum”, maka unsur sifat melawan hukum dari Pasal 242 ayat (1) KUHP yang tidak
dinyatakan dalam hal-hal lahir tersebut, harus dibuktikan tidak terdapat pada niat
pelakunya.

537

537

Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengadilan tingkat

Unsur melawan hukum dalam rumusan delik ada kalanya menunjuk pada keadaan lahiriah
atau objektif yang menyertai perbuatan, misalnya yang terdapat dalam Pasal 167 KUHP ( bahwa
terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian atau
kejaksaan), Pasal 335 KUHP atau Pasal 406 KUHP. Ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan
terletak pada keadaan subjektif (subjektif onrechtstelement) atau sifat melawan hukum yang subjektif,
karena tidak disebutkan secara tegas dalam rumusan delik, yakni sifat melawan hukumnya perbuatan
tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tapi tergantung pada niat pelakunya, kalau niat itu baik, misalnya
commit
to user(Pasal 362 KUHP) maka perbuatan itu tidak
niat mengambil barang untuk diberikan kepada
pemiliknya
dilarang (bukan pencurian), tapi jika mengambil barang untuk dimiliki sendiri maka masuk dalam
rumusan pencurian.
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salah dan membatalkan putusan pengadilan tinggi tersebut, serta

membenarkan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) dalam menguraikan
unsur-unsur delik „sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah‟ sebagaimana
diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP, mempunyai tujuan pada kepastian hukum
dengan mempertimbangkan pemenuhan unsur sifat melawan hukum pada pemenuhan
fakta-fakta (premis minor), bahwa bukti tersebut sudah pernah diajukan dalam
persidangan sebelumnya ke dalam premis mayor (ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP)
sebagaimana yang didakwakan.
Putusan MA RI nomor 41 PK/Pid.Sus/ 2014 jo.417 K/Pid.Sus/2014 jo nomor 36
/Pid.B/TPPK/2012/PN. Jks.Pst.atas nama terdakwa Hotasi D.P.Nababan.
Putusan ini juga contoh penerapan sifat melawan hukum materiil pasca putusan MK.
Kasus Posisi
Terdakwa Hotasi D.P Nababan, selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara
(Persero) berupaya mengatasi krisis yang terjadi di PT Merpati Nusantara Airlines (PT
MNA),

bersama dengan para Direksi lainnya pada bulan Mei tahun 2006 telah

berencana untuk melakukan penambahan 2 (dua) unit pesawat Boeing 737 Family.
Kemudian rencana tersebut ditindaklanjuti oleh Tony Sudjiarto

(General Manager

Perencanaan) dengan melakukan pemasangan iklan di internet. Pada 11 Oktober 2006,
Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT. MNA menetapkan Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006 yang memuat hal-hal yang berhubungan
dengan kebijakan pengadaan pesawat dan menjabarkan armada yang sedang
dioperasikan, maupun rencana pengadaan pesawat (revitalisasi armada dua pesawat B
737-200 dengan cara sewa dari Aergo dan menggantikan armada pesawat propeller
berkapasitas 50-70 kursi dengan Pesawat MA 60, kerjasama dengan Pemerintah RRC).
Atas penawaran leasing yang disampaikan oleh PT.MNA, tanggal 6 Desember 2006,
Thirdstne Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC mengajukan proposal atas 2
(unit) pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dan hasilnya ditemukanlah 2 (dua)
kandidat pesawat yang diinginkan.
Walaupun tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA Tahun 2006, namun Tony
Sudjiarto tetap membuat kesepakatan dengan TALG melalui kesepakatan back to back
yang maksudnya adalah TALG bersedia membeli kedua pesawat tersebut dari Lehman
Brothers dengan syarat PT MNA commit
berjanjitoakan
usermenyewa pesawat dari TALG, dan
ditindak lanjuti menunjuk Hume &Associates PC untuk menerima Security Deposite
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dari Merpati sekitar tanggal 17, 18 Desember 2006 dan selanjutnya diberikan kuasa
untuk mendistribusikan dana tersebut secara langsung kepada Bristol sebagai uang
jaminan pembelian pesawat.
Tanggal 18 Desember 2006 Tony Sudjiart (GM Procurement of Aircraft)
menandatangani Lease Agreement Summary of Term (LASOT) di Jakarta dengan Jon
Cooper selaku CO dari TALG di Amerika, untuk 2 pesawat Boeing 737-500 dan Boeing
737-400. Setelah menandatangani LASOT, Tony Sudjiarto selaku General Manager
Procurement of Aircraft, membuat Nota dinas nomor : OV/ND/148/XII/2006 kepada
Terdakwa Hotasi D.P. yang ditembuskan kepada seluruh Direksi untuk mempersiapkan
penempatan Security Deposite dan terdakwa selaku Direktur Utama kemudian
memerintahkan Corporate Finance Division menyiapkan form Instruksi DireksI
(Circular Board) untuk melakukan transfer sebesar US$ 1.000.000 ( Satu juta dollar
Amerika Serikat ) yang ditandatatangani oleh masing-masing Direksi dan terdakwa.
Terdakwa telah mengetahui bahwa uang security deposit tersebut akan digunakan
untuk jaminan pembelian pesawat oleh TALG
anngota Direksi lainnya, akan tetapi Terdakwa

dan tidak memberitahukan kepada
justru memberikan persetujuan

pembayaran security deposit tersebut ke Kantor Pengacara Hume & Associates PC.
Pembayaran deposit kepada TALG mengandung resiko sehingga perlu pengaman
dengan alternative : Adanya Counter Garantie atau; Pembayaran dilakukan dengan
cara LC atau; Menempatkan dana di Bank International ( Escrow Account ); Bila hal
tersebut tidak dilakukan, maka satu-satunya jalan adalah melakukan due delligence atas
lessor dan meminta pertimbangan KBRI di Amerika Serikat.
Pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG (Alan Mesner) menandatangani
Summary of Term For The Sale of one ( 1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of
Term for Sale of one (1) 737-5Y0 Aircraft dengan pihak EAST DOVER Limited dan
sesuai dengan Summary of Term tersebut pihak TALG harus membayar deposit sebesar
US $.500.000 ( lima ratus ribu dolar amerika serikat) untuk masing-masing pesawat dan
batas pembayarannya sesuai dengan term of offer adalah tanggal 18 Desember 2006
pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-400 dan tanggal 20 Desember 2006 pukul
23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-500.
Meskipun terdakwa mengetahui bahwa pesawat Boeing 737-500 Aircraft
Manufacturer‟s Serial Number 24898
FAAtoRegistration
Number N898ED yang akan
commit
user
disewa oleh PT.MNA masih dimiliki oleh East Dover Ltd karena belum ada Purchase
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Agreement antara TALG dengan East Dover dan mengetahui adanya manipulasi terkait
kepemilikan pesawat Boeing 737-500 yang dilakukan oleh TALG sebagaimana mana
tercantum dalam angka 2.1 Lease Agreement yang menyatakan bahwa Lessor is the
owner of the aircraft (Lessor dhi.TALG) adalah pemilik pesawat Boeing 737-500
tersebut, akan tetapi pada tanggal 20 Desember 2006 Terdakwa

selaku President

Director PT. MNA tetap menandatangani Lease Agreement antara Thirdstone Aircraft
Leasing Group Inc (Lessor) dan PT. Merpati Nusantara Airlines.
Walaupun belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan
East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan
pihak TALG hanya atas 1 ( satu ) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal
Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, disamping
itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan
sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737 500 oleh TALG kepada
East Dover Ltd, sebagaimana surat Alan Mesner tanggal 15 Desember 2006, namun
terdakwa

pada tanggal

21 Desember 2006 justru menandatangani surat Nomor:

MNA/DZ/2006/I/3/KU-531 yang ditujukan kepada Bank Mandiri perihal transfer ke
rekening Hume & Associaties PC senilai US $.1.000.000 (Satu juta dolar Amerika
Serikat), pembayaran Security Deposit tersebut dilakukan satu hari setelah
penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan seharusnya
jumlah Security deposit yang dibayarkan hanya sebesar US$.500.000 (lima ratus ribu
dollar Amerika Serikat) bukan US $.1.000.000 ( satu juta dollar amerika serikat).
Perbuatan terdakwa, tidak memasukkan rencana sewa pesawat Boeing 737-400
dan Boeing 737-500 dalam Rencana RKAP untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat
Umum Pemagang Saham, dan membayarkan security deposit sebesar US $ 1.000.000 (
satu juta dollar amerika serikat ) tidak melalui mekanisme letter of credit atau escrow
account akan tetapi secara cash ke rekening Hume & Associaties PC padahal belum ada
penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku
pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas
1 ( satu ) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal
mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, serta mengetahui bahwa Security
Deposit tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat
Boeing 737-500 oleh TALG kepada
Eastto Dover
commit
user Ltd merupakan perbuatan yang
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melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance.
Bahwa

akibat

perbuatan

terdakwa

selaku

Direktur

Utama

PT.MNA

membayarkan Security Deposit secara cash sebesar US $.1.000.000 ke rekening kantor
Hume & Associates PC bukan menggunakan instrument perbankan yang lebih aman
sehingga uang Security Deposit tersebut dapat dicairkan oleh TALG dan digunakan
selain sebagai jaminan pembayaran telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi
yaitu TALG atau Hume & Associates PC dan mengakibatkan kerugian keuangan
Negara c.q PT. MNA persero sebesar US.$ 1.000.000,-, melanggar: primair melanggar
Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU no. 31 Tahun sebagaimana telah diubah dengan UU no.
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider melanggar pidana
Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP. Pada tingkat pertama terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan
dibebaskan dari segala dakwaan. Pada tingkat kasasi (judex juris), terdakwa dinyatakan
terbukti bersalah.
Analisis
Pada peradilan tingkat pertama dalam perkara nomor 36 /Pid.B/TPPK/2012/PN.
Jks.Pst, terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, karena
majelis berpendapat unsur sifat melawan hukum (formil dan materiil sebagaimana yang
dianut MA) tidak terbukti,

berdasarkan pertimbangan bahwa

meskipun RKAP

berfungsi sebagai acuan bagi direksi untuk menjalankan kegiatan perusahaan selama
tahun berjalan, namun dalam pelaksanaannya direksi harus memperhatikan situasi dan
kondisi yang berkembang dan dihadapi pada saat putusan bisnis harus dibuat. Jadi
meskipun pengadaan sewa pesawat B737 seri 400 dan 500 tidak secara eksplisit
direncanakan atau dianggarkan dalam RKAP PT MNA tahun 2006, apabila direksi
memandang putusan yang diambil sangat menguntungkan bagi perusahaan maka
menurut Majelis Hakim hal yang demikian tidak melanggar hukum. Acuannya adalah
keputusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan dan
semata-mata hanya demi kepentingan perusahaan.
Menurut pertimbangan hakim judex facti, tindakan terdakwa Hotasi D.P. Dababan
selaku Direktur Utama PT MNA, melakukan
penyewaan pesawat B737 seri 400 dan
commit to user
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sudah dilakukan dengan hati-hati, beritikad baik, dan demi kepentingan perusahaan,
berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi PT MNA serta informasi terbaik yang
diperoleh pada saat keputusan itu diambil. Dengan demikian unsur melawan hukum
dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang dinilai hati-hati dan tidak melanggar prinsip
Good Corporate Governance dalam sewa-menyewa pesawat dan pembayaran Security
Deposit kepada TALG, sehingga sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terbukti
menurut hukum. 538 Oleh karena unsur sifat melawan hukum merupakan bagian dari
rumusan delik yang harus dibuktikan telah dinyatakan tidak terbukti, maka unsur
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan sendirinya dakwaan Primair
tidak terbukti dan ada dalam perbuatan terdakwa.
Apabila diteliti pendapat hakim judex facti yang mendasarkan tidak terpenuhinya
unsur melawan hukum berdasarkan pertimbangan resiko bisnis (tidak kembalinya
security Deposit akibat kegagalan TALG mengirim pesawatnya ke PT MNA) dan
adanya putusan pengadilan ditrict for court of Columbia yang memenangkan PT MNA
dengan menyatakan TALG (Alan Mesner dan John Cooper) telah melakukan
wanprestasi, maka sesungguhnya judex facti berpendapat bahwa perbuatan yang
dilakukan terdakwa merupakan lingkup perdata, sekalipun perbuatan terdakwa telah

538

Menurut pertimbanan hakim, tindakan kehati-hatian tersebut tercermin dari perbuatan
terdakwa yang:
- manajemen PT MNA yang tidak memiliki alternatif lain, sehingga manajemen berani mengambil
risiko atas lessor yang belum diketahui reputasinya dalam menyediakan pesawat, untuk mengambil
kesempatan/ resiko bisnis memperbaiki kinerja keuangan PT MNA dengan menambah sewa
pesawat.
- tidak atau belum kembalinya Security Deposit akibat kegagalan TALG mengirim pesawat yang
dijanjikan ke PT MNA harus dilihat sebagai risiko dalam bisnis. Manajemen PT MNA sudah berupaya
untuk memitigasi risiko dengan memastikan keberadaan kantor TALG dan Humes & Associates.
Namun kalau mitra bisnis PT MNA tidak memiliki itikad baik, hal itu diluar kendali Manajement PT
MNA.
- Dalam perjanjian sewa-menyewa antara PT MNA dengan TALG, PT MNA sudah memenuhi semua
kewajiban yang tertuang dalam LASOT dan Lease Agreement, diantaranya adalah membayar Security
Deposit. PT MNA tinggal menunggu itikad baik dari TALG untuk memenuhi kewajibannya.
- akibat kegagalan TALG mengirimkan pesawat yang dijanjikan kepada PT MNA dan tidak
mengembalikan Security Deposit yang diminta PT MNA, selanjutnya PT MNA mengajukan gugatan ke
pengadilan US Court for the District of Columbia. Putusan Pengadilan US Court for the District of
Columbia telah memenangkan gugatan PT MNA dengan menyatakan Alan MEssner dan John Cooper
telah melakukan perbuatan “wanprestasi” dan mengharuskan TALG dalam hal ini Alan Messner dan
John Cooper untuk mengembalikan uang Security Deposit milik PT MNA termasuk bunga.
- tindakan terdakwa HOTASI D.P. NABABAN selaku Direktur Utama PT MNA, melakukan penyewaan
pesawat B737 seri 400 dan 500 serta melakukan pembayaran Security Deposit sejumlah US$1 juta
commit to
user baik, dan demi kepentingan perusahaan,
kepada TALG sudah dilakukan dengan hati-hati,
beritikad
berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi PT MNA serta informasi terbaik yang diperoleh pada
saat keputusan itu diambil.
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memenuhi unsur sifat melawan hukum, dengan demikian putusannya seharusnya onslag
van alle rechtvervolging atau lepas dari segala tuntutan, bukan bebas.
Pada tingkat kasasi (putusan nomor 417 K/Pid.Sus/2014), MA berpendapat
bahwa judex facti telah salah dalam mempertimbangkan pembuktian unsur sifat
melawan hukum. Menurut MA, terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang
bersifat melawan hukum yakni: a) membayarkan security Deposit sebesar US$
1.000.000,- secara cash tanpa melalui mekanisme letter of Credit atau Escrow Account
ke rekening Hume & Assosiate PC, semetara diketahuinya belum ada penandatanganan
Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover. Perbuatan tersebut bertentangan
dengan Pasal 5 ayat (3) UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN, dan Keputusan Mentri
BUMN no. 101/MBU/2002, b) bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan
tindakan penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 walaupun tidak
tercantum dalam RKAP 2006 PT.MNA. Dana yang digunakan terdakwa adalah dana
operasional dan bukan dana yang telah ditetapkan dalam RKAP.539
Dari pertimbangan Mahkamah Agung diketahui bahwa dalam perkara a quo MA
berpendirian

ajaran sifat melawan hukum formil sesungguhnya sudah terbukti,

sementara pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) bahwa sifat melawan hukum
materiil dalam arti negatif telah terpenuhi dengan mempertimbangkan adanya sikap
hati-hati dan tidak melanggar prinsip Good Corporate Governance dalam sewamenyewa pesawat dan pembayaran Security Deposit kepada TALG adalah tidak sesuai
dengan yurisprudensi tetap MA tentang penerapan sifat melawan hukum materiil yang
didasarkan pada ukuran asas-asas hukum tidak tertulis bahwa perbuatan tersebut tidak
tercela karena terdakwa tidak mendapat keuntungan dan faktor-faktor kepentingan
umum yang terlayani dan negara tidak dirugikan. Dalam perkara a quo, Mahkamah
Agung telah menerapkan pandangan normatif dengan tujuan kepastian hukum.

b. Pertanggungjawaban Pidana
Menurut Agus Rusianto, pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang
dilakukan setelah dipenuhinya atau terbuktinya seluruh unsur tindak pidana. Penilaian
itu dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian subjektif berhubungan dengan
perbuatan dan norma hukum (nilai-nilai moral) yang dilanggarnya, yang pada akhirnya
secara objektif pembuat dinilai sebagai
commitorang
to useryang dapat dicela atau tidak dicela.
539

Hal. 49-50 Putusan MA no. 417K/Pid.Sus/ 2016.
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Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai
moralitas patut untuk dicela. Penilaian objektif dilakukan berdasarkan kepentingan
hukum

yang

hendak

dilindungi

oleh

norma

hukum

yang

dilanggarnya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teleologis, yang
dapat dilakukan dengan meneliti sejarah maupun tujuan terbentuknya norma hukum
dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori hukum yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban pidana.540
Dalam ajaran dualistis, pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak
pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana, berkaitan dengan kekurangmampuan bertanggungjawab (verminderde teorekeningsvatbaarheid, diminished
mental capacity, diminished responsibility), masalah pertanggung-jawaban terhadap
akibat yang tidak dituju/ tidak dikehendaki/ tidak disengaja, dan masalah kesesatan
(error/ dwaling/ mistake).541
Permasalahan

pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan alasan

penghapusan (peniadaan) pidana. Menurut doktrin hukum pidana, alasan penghapus
pidana dapat dibagi menjadi dua: 1) alasan penghapus pidana yang merupakan alasan
pemaaf (alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari diri si pelaku/ terdakwa/
subjektif), dan 2) alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar (alasanalasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan (tentang perbuatan
pidana), dan hal ini juga berlaku dalam hal delik penyertaan (deelneming). 542 Jadi
menurut doktrin, apabila terdapat alasan pembenar maka akan menghapuskan sifat
melawan hukum dari perbuatan pidananya. Perbuatan yang dapat dipidana itu
dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan/ tidak tercela.
Dari sudut perumusan delik, alasan penghapus pidana terdiri dari unsur subjektif
dan unsur objektif. Unsur subjektif dilihat dari dalam diri pribadi si pelaku sendiri,
alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf merupakan alasan yang
menghapus kesalahan dari diri si pelaku, maka alasan pemaaf merupakan alasan
penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang
berada di luar diri pribadi si pelaku, yakni yang menyangkut perbuatan, yang menjadi
alasan pembenar. Sebagai alasan penghapus pidana, dalam hal ini sifat melawan
540

Agus Rusianto, op.cit, hlm.14.
commit to user
Ibid, hlm.17.
542
Hamdan, Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus), Bandung: Refika Aditama, 2012,
hlm.30.
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235
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

hukum-nya yang dihapuskan. Oleh karena alasan penghapusnya berada di luar diri
pelaku, maka alasan penghapus pidana (pembenar) ini termasuk sebagai unsur objektif.
Akibat hukum dari alasan penghapus pidana adalah: 1) tidak ada/ hilangnya
kesalahan pelaku / subjektif (disebut alasan pemaaf), 2) hilangnya sifat melawan
hukumnya perbuatan pelaku/ objektif (disebut alasan pembenar). Sementara bagaimana
bentuk dan bunyi putusan hakim yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana, tidak
dinyatakan dengan tegas dalam KUHP, kecuali penyebutan “tidak boleh dipidana”.543
Alasan penghapus pidana juga terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP.
Yang perlu diperhatikan adalah perbedaan pengertian antara tidak terbukti bersalah
akan mengakibatkan lepas dari segala tuntutan dan putusan bebas. Bebas dari dakwaan
berarti terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan (tidak memenuhi unsur pasal) yang
didakwakan. Sedangkan lepas dari segala tuntutan berdasarkan Pasal 191 ayat (2)
KUHAP, di mana terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti
melakukan perbuatan pidana (memenuhi unsur), namun hakim berpendapat bahwa
perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.544
Pembuktian unsur „pertanggungjawaban pidana‟ tergantung pada soal apakah
pelaku dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan (schuld) atau tidak.
Sebagaimana pendapat Pompe, agar pelaku dianggap mempunyai kesalahan harus
memenuhi tiga syarat: a) perbuatan yang bersifat melawan hukum, b) dolus atau culpa,
c) kemampuan bertanggungjawab.

545

Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin

dipertanggungjawabkan (dipidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi
meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana. 546 Permasalahan
apakah orang yang melakukan perbuatan pidana kemudian juga dapat dijatuhi pidana
tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan.547
Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus: a) melakukan perbuatan pidana (sifat
melawan hukum), b) di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab, c) mempunyai

543

Ibid, 43. Dalam Himpunan Perauran Perundangan-Undangan RI menurut sistem Engelnrecht,
ketentuaan mengenai penghapusan pidana dimasukkan dalam BAB III d bawah judul “Hal-hal yang
menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana”
544
Menurut Prof. Abdul Gani, yang ikut membidani lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), keberadaan Pasal 191 ayat (2) KUHAP adalah untuk mencegah kriminalisasi terhadap
perbuatan tertentu yang memang bersentuhan dengan perbuatan pidana, misalnya tindak pidana
penipuan bersentuhan dengan perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum perdata.
545
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suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan d) tidak adanya
alasan pemaaf.548
Pada kenyataannya, hakim dalam menjabarkan pertimbangan hukum dari ajaran
monistis sebagaimana yang dianut KUHP, mencampur adukan pertimbangan unsurunsur sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan unsur kesalahan atau
pertanggungjawaban pidana, sehingga ketika hakim mempertimbangkan unsur
kesalahan (kesengajaan ataupun kealpaan) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana
juga mencampur adukan dengan pembuktian unsur sifat melawan hukum, termasuk
mencampuradukan pengertian ontslag van alle rechts-vervolging (lepas dari segala
tuntutan hukum) pada perkara yang seharusnya “membebaskan” (vrijspraak). Sebagai
contoh putusan nomor 72 K/Kr/1970 atas nama terdakwa Mohammad Toha dan Wilson
Hutahuruk dalam perkara penarikan cek kosong, perkara pelanggaran lalu lintas oleh
masinis Idris gelar Sidi Marajo, Kasus memberikan Keterangan Palsu atas nama
terdakwa Hermanto Muliyadi alias Lay Kien Yung, perkara mal praktek atas nama
terdakwa dr. Ayu dkk, dan perluasan pertanggungjawaban pidana dari subyek person
(terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak )

terhadap korporasi sebagai

penerapan doktrin vicarious liability;

Kasus penarikan cek kosong dalam perkara no. 1/Pid/ Ek/ 1968/ Pbr tanggal 20 Mei
1968) jo. no. 4/1968/PT/B.T tanggal 12 Febuari 1970.
Kasus posisi
Mohammad Toha dan Wilson Hutahuruk yang bekerja di PT Caltex Pasific
Indonesia, dituduh secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan tindak
pidana ekonomi berupa penarikan cek kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU
no.17/ 1964 (LN no. 101 tahun 1964). Para terdakwa di PTCaltex Pasific Indonesia
Rumbai Pekanbaru telah menarik selembar cek senilai Rp. 3.262.976,89 (cek nomor EA
061882) dari Bank Negara Indonesia unit I di Pekanbaru sementara dana yang tersedia
hanyalah Rp. 11.895,45, sehingga ketika pemegang cek tersebut menukarkannya di BNI
Unit I Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 1967 cek yang dimaksud telah ditolak oleh bank.
Pada peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri/ Ekonomi Pekanbaru no.
1/Pid/ Ek/ 1968/ Pbr tanggal 20 Mei 1968) dan peradilan tingkat banding (Pengadilan
Tinggi Ekonomi Sumbar/Riau no. 4/1968/PT/B.T
commit to usertanggal 12 Febuari 1970) menyatakan
548
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para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penarikan cek kosong”.
Sedangkan pada tingkat kasasi, telah membatalkan putusan judex facti

dengan

menyatakan perbuatan yang dituduhkan bukan merupakan kejahatan ataupun
pelanggaran (onslag).
Menurut Mahkamah Agung, meskipun UU no. 17/ 1964 merupakan delik formil,
hakim harus secara materiil memperhatikan adanya kemungkinan keadaan dari
tertuduh-tertuduh atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum (materiele
wederechtelijkheid). UU no. 17/ 1964 ditujukan kepada kesengajaan untuk
menanipulasi yang karenanya diberikan sanksi berat (hukuman mati). Mahkamah
Agung menilai bahwa suatu keanehan jika PT Caltex Pasific Indonesia sebagai
perusahaan raksaksa dengan asset milyaran rupiah dengan sengaja mengeluarkan cek
kosong sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa. Selain itu, terdapat dua
rekening bank BNI unit I yang saldonya kurang dan BNI unit III dengan saldo yang
cukup, sehingga sangat mungkin terjadi kelalaian tanpa sengaja mengeluarkan cek
kosong atas nama BNI unit I. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat bahwa perbuatan tertuduh bukan lagi merupakan perbuatan kejahatan atau
pelanggaran, sehingga melepaskan para terdakwa dari segala tuduhan.549
Analisis
Dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dapat diketahui adanya
pencampuradukkan pengertian pertanggungjawaban pidana dengan hapusnya sifat
melawan

hukum

perbuatannya

sebagai

penerapan

ajaran

monistis

KUHP.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan terdakwa yang dalam kasus a
quo adalah kesengajaan membuat cek kosong. Asumsi Hakim Agung bahwa PT Caltex
Pasific adalah perusahaan multinasional yang beraset milyaran dijadikan alasan pemaaf
dari kesengajaan para terdakwa untuk dinilai sebagai ketidaksengajaan atau kelalaian.
Dasar alasan pemaaf dalam kaitannya dengan kemampuan bertanggung jawab
(toerekeningsvatbaarheid), akan tetapi jika dipandang dari sudut keraguan pada diri
hakim (judex juris) tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, maka hakim
harus memutuskan dengan cara yang menguntungkan terdakwa. Hakim harus
memutuskan membebaskan terdakwa dari segala tuduhan atau harus memutuskan suatu
onslag

alle

rechtvervolging.

550

Keraguan

tentang

dapat

tidaknya
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dipertanggungjawabkan, adalah keraguan yang timbulnya prasangka bahwa mungkin
akal (verstand) ataupun jiwa (geest)nya adalah tidak normal, baik karena terganggu oleh
sakit maupun kurang sempurna tumbuhnya seperti yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1)
KUHP, sehingga hal itu menyebabkan bahwa peristiwa-peristiwa yang dituduhkan tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.551
KUHP menganut ajaran monistis yang dalam menerapkan dasar penghapus pidana
meliputi alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai unsur pertanggungjawaban
pidana, karena unsur kesalahan dan sifat melawan hukum merupakan unsur utama
dalam rumusan delik. Dengan demikian penghapus pertanggungjawaban pidana dalam
KUHP tidak hanya mempersoalkan kesalahan yang bersifat psikologis sebagai alasan
pemaaf dari terpenuhinya unsur kesalahan, namun juga mempertimbangkan adanya
alasan pembenar seperti yang diatur dalam Pasal 49 (1), Pasal 50, Pasal 51 (1) KUHP.
Penilaian hakim judex juris dalam perkara a quo mengenai keraguan tentang dapat
tidaknya tertuduh dipertanggungjawabkan yakni “menilai bahwa suatu keanehan jika
PT Caltex Pasific Indonesia sebagai perusahaan raksaksa dengan asset milyaran rupiah
dengan sengaja mengeluarkan cek kosong sebagaimana yang dilakukan oleh para
terdakwa”

(kemungkinan tertukar tanpa sengaja cek kosong) tidak bernilai sama

dengan meragukan keadaan jiwa terdakwa (unsur kesalahan yang bersifat psikologis)
sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang berkaitan dengan perbuatan/ sifat
melawan hukumnya.
Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang
berhubungan antara perbuatan dengan akibat serta sifat melawan hukum hanya saja
dalam menilai hubungan ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pelaku inilah
pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa.

KUHP menganut

ajaran monistis yang mencampur adukkan pemahaman unsur sifat melawan hukum
yang berkaitan dengan perbuatan pelaku (bersifat objektif) dengan kesalahan yang
berkaitan dengan keadaan batin pelaku sebagai unsur pertanggungjawaban pidana.
Dipenuhinya seluruh unsur akan menentukan dipidananya pelaku, kecuali terdapat
alasan-alasan yang meniadakan pemidanaan. Dengan demikian, kesalahan (dolus atau
culpa) maupun pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan tindak pidana.
commit to user
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Kesalahan dalam ajaran monistis sebagaimana dalam KUHP adalah kesalahan yang
bersifat psikologis/sempit. 552
Konsep kesalahan jika dihubungkan dengan konsep dasar sifat/ karakter pelaku,
dapat memungkinkan hakim menilai hubungan perilaku pembuat dengan siapa
sesungguhnya pembuat itu, yakni apa yang diinginkan (intend to), apakah peringainya
buruk atau baik, adalah berkaitan dengan kewajaran (reasonableness). 553
Apabila yang dimaksud kemungkinan adanya ketidaksengajaan (tertukarnya
penulisan cek kosong karena adanya dua rekening bank BNI yang berbeda, unit I
dengan saldo yang kurang dan unit III dengan saldo yang cukup) sebagai pemenuhan
tidak terbuktinya unsur „pertanggungjawaban‟ pidana, ditinjau dari bentuk kesalahan
maka sesungguhnya merupakan bentuk kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan,
yang terjadi apabila kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu
kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu
kemungkinan belaka akan akibatnya, yang dekat dengan culpa atau kurang berhati-hati.
Pertimbangan kemungkinan „ketidaksengajaan‟ sebagai kewajaran (reasonableness),
bukanlah alasan pemaaf pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dikehendaki
KUHP. Apabila para terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur „kesengajaan” yang
merupakan bagian dari unsur delik dalam Pasal 1 UU no. 17 / 1964, seharusnya
terdakwa dibebaskan (vrij) karena unsur kesengajaan merupakan unsur delik yang harus
dibuktikan. Karena, apabila unsur kesalahan yang tidak tercantum secara eksplisit
(tegas) merupakan kesalahan normatif, yang jika pada saat pembuktian tidak dapat
dibuktikan adanya kesalahan yang mengakibatkan pembuat tidak dapat dipidana atau
tidak dipertanggung-jawabkan, maka putusannya adalah lepas dari segala tuntutan
(onslag van alle rechtvervolging). Apabila unsur kesalahan dicantumkan secara tegas
dalam rumusan delik (kesalahan bersifat psikologis) yang jika dalam pembuktian tidak
552

Bandingkan dengan sifat normatif dari ajaran dualistis didasarkan pada pemikiran bahwa
pertanggungjawaban terhadap pelaku, karena pelaku telah melakukan perbuatan tercela (pencelaan
objektif), yang jika perbuatan tercela ini diteruskan kepada pelaku disebut dengan perbuatan tercela
subjektif. Pencelaan objektif atau perbuatan tercela hanyalah perbuatan yang bersifat melawan hukum
yang membentuk unsur tindak pidana. Karena adanya pencelaan yang objektif oleh pembuat
mengakibatkan dicelanya pelaku atau pertanggungjawaban pidana. (Agus Rusianto, op.cit, hlm. 128129).
553
Konsep ini merupakan analisa pertanggungjawaban pidana yang subjektif berdasarkan
pendekatan sempit dari bentuk psikologik ke model baru dari ketertiban sosial yakni konsep
commit to ‘factual’
user psikologik pelaku tanpa memperdulikan
pertanggungjawaban pidana dengan mengindentifikasi
status/ kelas sosialnya.Alan Norrei, “Historical differentiation. Moral judgement and modern criminal
law”, Criminal Law and Philosphy, 2007, I, hlm. 251.
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dapat dibuktikan adanya kesalahan tersebut, maka putusannya adalah bebas
(vrijspraak).554
Apabila yang dimaksudkan oleh Mahkamah Agung sebagai alasan penghapus
pemidanaan (tidak dapat dihukumnya pelaku) berdasarkan penilaian atas tidak dapat
dipertanggungjawab karena alasan dwaling atau kesalahpahaman/kekeliruan mengenai
objeknya ( guna menghapuskan pertanggungjawaban/penghukuman), maka kekeliruan
menggunakan cek (objek) dari dua rekening yang berbeda justru menjadi pertanyaan
besar berkaitan dengan kesalahan dalam pandangan normatf, apakah sebuah perusahaan
besar seperti PT Caltex Pasific Indonesia sebagai perusahaan raksaksa dengan asset
milyaran rupiah memiliki manajemen yang dapat bertindak begitu careless/ teledor?
Sehingga tertukarnya rekening, yang pada akhirnya dapat mencela atau menjatuhkan
kredibilitas PT Caltex sendiri.
Alasan Mahkamah Agung yang menyatakan memperhatikan secara materiil adanya
kemungkinan keadaan dari tertuduh-tertuduh atas dasar mana mereka tidak dapat
dihukum (materiele wederechtelijkheid), tidak ternyata dalam perkara a quo bahwa sifat
melawan hukum

yang bersifat materiil terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, yakni

terlindunginya kepentingan-kepentingan masyarakat: negara tidak dirugikan, terdakwa
tidak mendapatkan untung dan kepentingan umum terlayani. Dalam perkara a quo
Mahkamah Agung menilai „terdakwa tidak mendapat keuntungan‟ sebagai pemenuhan
sifat melawan hukum materiil (dalam fungsinya yang negatif), untuk menghindari
pemidanaan yang berat bagi terdakwa, justru mencermikan cara pandang (paradigma)
yang tidak jelas, baik ditinjau dari sudut kepastian, kemanfaatan maupun keadilan.
Legal reasoning memang merupakan ranah kebebasan hakim dalam memutus
perkara, yang tentunya kebebasan itu bergerak dalam koridor kekuasaan kehakiman
yang bebas, merdeka dan mandiri dalam suatu proses peradilan, bebas dari setiap
pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak proporsional, hasutan-hasutan,
tekanan-tekanan, ancaman-ancaman atau campur tangan secara langsung atau tidak
langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apapun.

Namun

demikian, pemahaman atas kebebasan tersebut tidak diartikan sebagai kebebasan yang
semena-mena, akan tetapi tetap logis dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum.
to segala
user tuntutan hukum hanya didasarkan pada
Pembedaan putusan bebas ataucommit
lepas dari
tercantum atau tidak tercantumnya dengan tegas unsur kesalahan dalam rumusan delik, bukan pada
asas kesalahan yang sebenarnya (Ibid, hlm. 131).
554
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Kasus pelanggaran lalu lintas ( no. 92/ 1969/ Bukit Tinggi tanggal 23 Juli 1970 jo.
no. 6/ 1972/ PT.Pdg tanggal 20 Juni 1974 jo. no. 54 K/Kr/ 1975 tanggal 25 November
1975.
Kasus posisi
Terdakwa Idris gelar Sidi Marajo yang bekerja sebagai masinis, pada hari kamis
tanggal 27 Febuari 1969 sekitar jam 12.30 wib bertempat di persimpangan jalan kereta
api di trayek Bukit Tinggi-Baso, sewaktu memasuki stasiun Tanjung Alam telah lalai,
lengah tidak memperhatikan yang berhenti di atas rel karena mesinnya mati. Karena
jaraknya sudah dekat sekali dengan mobil jeep sehingga kereta api tidak dapat direm
dan mobil jeep terdorong ke depan sejauh 9,5 meter yang mengakibatkan hancurnya
sasis-sasis jeep dan meninggalnya 4 (empat) orang penumpang jeep tersebut.
Putusan
Pada peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bukit Tinggi menyatakan
bersalah melakukan tindak pidana karena kurang hati-hatinya/ salahnya mengakibatkan
matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP jo. 361 KUHP, dan
menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Pada peradilan
tingkat banding, memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri dengan menyatakan
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan
karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, dan menghukum terdakwa dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pada tingkat kasasi, terdakwa mengajukan alasan
bahwa judex facti telah salah menerapkan hukumnya dengan tidak memperhatikan fakta
materiel bahwa tertuduh telah berusaha menghentikan laju kereta api dengan mengikat
rem dan memberi contrastoom, akan tetapi karena jarak sudah dekat maka terjadi juga
pendorongan sejauh 9 meter dan menimbulkan akibat yang tidak terduga sebelumnya.
Mahkamah Agung menerima keberatan pemohon kasasi dan berpendapat bahwa
judex facti telah salah menerapkan hukumnya yakni penerapan unsur kesalahan (schuld)
dari Pasal 359 KUHP, berdasarkan fakta: a) sebelum kejadian tabrakan antara kereta
dan jeep, terdakwa telah berupaya membuat tanda sinyal seruling S.35 yang disusul
dengan seruling-seruling berikutnya, hal mana dibenarkan oleh saksi II (penumpang
jeep yang selamat) disertai pelaksanaan rem setengah S.36 sebagai tanda kereta akan
masuk stasiun, kemudian disusul membunyikan seruling S.37 sebagai tanda ikat rem
erat-erat. Ketika akan memasuki kereta
ke stasiun
commit
to userterdakwa telah melihat adanya tanda
boleh masuk yang berarti stasiun dalam keadaan aman. Perbuatan-perbuatan tersebut
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dianggap cukup memadai sebagai usaha penghati-hatian seorang masinis dalam
menjalankan kereta api. b) dengan adanya tanda aman sebelum terdakwa memasukan
kereta api ke stasiun dapat dipahami bahwa pada waktu itu tidak dapat digambarkan
adanya sebuah kendaraan yang akan mogok di tengah-tengah rel, sehingga walaupun
terdakwa telah melakukan upaya-upaya pemberitahuan melalui seruling, mengikat rem
erat-erat, namun tidak mungkin sepakem rem kendaraan mobil biasa [masih terjadi daya
dorong], sehingga benturan tidak mungkin terhindari.
Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa
salah satu unsur pokok yakni unsur kesalahan (schlud) dari Pasal 359 KUHP pada
hakikatnya tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak
dapat dihukum oleh karena bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, sehingga
sudah seharus pemohon kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag).
Analisis
Masalah pertanggungjawaban pidana adalah masalah penentuan apakah orang
yang telah melakukan perbuatan itu kemudian dapat dipidana yang tergantung pada soal
apakah pelaku dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan (schuld) atau
tidak. Jadi penilaian ada tidaknya kesalahan akan menentukan ada tidaknya
pertanggung-jawaban pidana atau dapat/tidak dapatnya si pelaku dipidana tergantung
pada sikap batin pelaku yang salah, atau sebagai sifat subjektif dari tindak pidana
yang berada di dalam diri pelaku.
Pembentuk undang-undang memaksudkan culpa sebagai bentuk kesalahan karena
si pelaku „tidak begitu mengindahkan adanya larangan‟, berbeda halnya dengan opzet/
dolus/kesengajaan di mana si pelaku melakukan perbuatan yang sifatnya „menentang
larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang‟. 555 Memori Penjelasan
(Memorie van Toelichting) menyebutkan bahwa kealpaan terletak diantara sengaja dan
kebetulan, yang dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja, yang menurut
Hazewinkel-Suringa dianggap sebagai delik semu (quasidelik) sehingga

diadakan

pengurangan pidana.556
UU tidak menjelaskan pengertian dari culpa , namun dari pendapat para ahli
hukum pidana dan memeori penjelasan (MvT) didapatkan beberapa pengertian dan
penjelasan mengenai culpa dan penjelasan resmi undang-undang (MvT).

Dalam

Teguh Prasetyo, op.cit., hlm. 107. commit to user
Di negara Anglo Saxon, culpa dikenal dengan sebutan per infortunium the killing occurred
accidently (Andi Hamzah, op.cit, hlm. 133).
555
556
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penjelasan resmi undang-undang (MvT) terdapat penjelasan mengenai pengertian yang
dimaksud dengan kealpaan: (1) gebrek aan het nodige denken (kekurangan pemikiran
yang diperlukan), (2) gebrek aan de nodige kennis (kekurangan pengetahuan atau
pengertian yang diperlukan), dan (3) gegrek aan de nodige belied ( kekurangan dalam
kebijaksanaan yang diperlukan). Van Hamel membagi culpa menjadi dua jenis: a) tidak
adanya kehati-hatian yang perlu (het gemis van voorzichtigheid), dan b) tidak adanya
kehati-hatian yang diperlukan (het gemis van nodige voorzichtigheid). Sementara
menurut Vos, terdapat dua unsur culpa: pertama: terdakwa tidak melihat ke depan yang
akan terjadi/ akibat (merupakan syarat subjektif), kedua: ketidak hati-hatian .557
Pasal 359 KUHP merupakan delik materiil dengan rumusan “barang siapa
karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”. Matinya orang adalah sama sekali
tidak dikehendaki terdakwa, akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat dari
ketidak hati-hatian terdakwa. Dalam perkara aquo, judex facti mempertimbangkan
bahwa terdakwa telah terbukti bersikap kurang hati-hati dalam menjalankan kereta api
sehingga menabrak mobil jeep yang berhenti di jalur ketera api. Sementara judex juris
berpendapat terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan
sikap hati-hati yang diperlukan sebelum terjadinya tabrakan: a)

terdakwa telah

berupaya membuat tanda sinyal seruling S.35 yang disusul dengan seruling-seruling
berikutnya, yang didengar oleh saksi II (penumpang jeep yang selamat) disertai
pelaksanaan rem setengah S.36 sebagai tanda kereta akan masuk stasiun, kemudian
disusul membunyikan seruling S.37 sebagai tanda ikat rem erat-erat. b) sebelum
memasuki stasiun terdakwa telah melihat adanya tanda boleh masuk yang berarti stasiun
dalam keadaan aman dan pada waktu itu tidak dapat digambarkan adanya sebuah
kendaraan yang akan mogok di tengah-tengah rel, sehingga walaupun terdakwa telah
melakukan upaya-upaya pemberitahuan melalui seruling, mengikat rem erat-erat,
namun tidak mungkin berhenti seketika, sehingga benturan tidak mungkin terhindari
karena masih terjadi daya dorong.
Dari pemenuhan rumusan tindak pidana sebagaimana ajaran monistis yang
diamut KUHP, di mana unsur “kesalahan/ kealpaan” disebutkan dengan tegas dalam

557

Menurut Vos ada beberapa perbuatan yang terlihat bukan merupakan culpa contohnya dokter
yang melakukan operasi yang berbahaya yang menurut keahliannya yang dapat melihat ke depan
commit to user
adanya kemungkinan kematian, namun perbuatannya
masih dapat dipertanggungjawabkan karena
adanya unsur kedua dari culpa yakni pelaku melakukan sesuatu yang lain dari pada yang seharusnya ia
lakukan atau unsur kurang hati-hati.(Ibid, hlm. 135)
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rumusan pasal, maka hal tersebut harus dibuktikan, yang apabila dinilai tidak terpenuhi
maka harus dinyatakan tidak terbukti. Dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana dalam surat
dakwaan perkara a quo, unsur kesalahan – “karena kelalaiannya” - yang tercantum
secara eksplisit atau tegas merupakan kesalahan yang bersifat psikologis, yang
penilaiannya berkaitan dengan sikap batin pelaku, dan jika pada saat pembuktian tidak
dapat dibuktikan adanya kesalahan yang mengakibatkan pembuat tidak dapat dipidana
atau tidak dipertanggung-jawabkan, maka putusannya adalah bebas (vrijspraak).
Sementara dalam perkara a quo, di mana terdakwa tidak terbukti memenuhi „kealpaan‟
yang secara tegas disebutkan dalam rumusan delik, maka terdakwa sepatutnya
dibebaskan, dan bukan dinyatakan lepas dari segala tuntutan (onslag van alle
rechtvervolging).
Namun demikian, pandangan judex juris yang telah mempertimbangkan faktafakta yang merujuk pada penilaian hukum mengenai keadaan batin untuk membuktikan
ada atau tidaknya kesalahan (kealpaan) pelaku, merupakan suatu bentuk pandangan
normatif dari kesalahan (kesalahan bersifat normatif), sekalipun menurut teori
pandangan normatif diterapkan terhadap rumusan delik yang tidak secara tegas
menyebutkan unsur kesalahan. Dengan demikian pendapat Mahkamah Agung tersebut
yang menyatakan terdakwa „lepas dari segala tuntutan‟ merupakan wujud dari
penerapan pandangan normative yakni keadilan sebagai tujuan hukum.

Kasus dr Ayu (putusan no. 79 PK/PID/2013)
Kasus Posisi
Terdakwa I dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Terdakwa II dr. Hendry Simanjuntak,
dan terdakwa III dr. Hendy Siagian, telah didakwa baik secara bersama-sama maupun
bertindak sendiri-sendiri „telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta
melakukan perbuatan yang karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain yakni
korban Siska Makatey, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekitar jam 22.00 di
Ruangan Operasi RSU Prof. Dr.R.D. Kandouw Malalayang Menado.
Peristiwa bermula ketika korban Siska yang sedang hamil tua mendatangi puskesmas
untuk melahirkan. Di puskesmas dilakukan pemeriksan ketuban untuk mempercepat
proses kelahiran bayinya, namun setelah dimonitor kondisi Siska di puskesmas
menunjukkan tanda kegawatan di mana
commitbayinya
to user tidak juga dapat dilahirkan secara
normal yang bisa membuat bayi meninggal. Pihak puskesmas memberitahu agar
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terhadap Siska perlu diadakan tindakan operasi untuk menyelamatkan ibu sekaligus
bayinya, Siskapun dirujuk ke R.S. dr Kandouw untuk penanganan lebih lanjut. Di
rumah sakit, korban ditunggu selama 8 jam untuk melahirkan secara normal, namun
setelah diketahui ada keadaan gawat janin dilakukan operasi cesar. Saat berlangsungnya
operasi, terjadi inseden emboli, ketuban melebar, udara masuk ke dalam pembuluh
darah dan lari ke paru-paru, mengakibatkan pembuluh pecah. Aliran darah tersumbat
seketika karena air ketuban masuk ke dalam pembuluh darah, saat itu korban langsung
terserang sesak nafas hebat. Tim dr Ayu segera mengambil tindakan dengan
menyuntikan steroid untuk menanggulangi peradangan dan berupaya mempertahankan
oksigen dengan memasang alat bantu ventilator, namun nyawa pasien tidak
terselamatkan meskipun bayinya lahir dengan selamat.
Menurut penuntut umum para terdakwa lalai menyampaikan informasi kemungkinan
terburuk tentang operasi cito secsio sesaria, tidak melakukan pemeriksaan penunjang
(pemeriksaan jantung, foto rongen dada dan sebagainya), sedangkan tekanan darah
korban sebelum di-anestasi (pembiusan) sedikit naik (angka 160/70), pemeriksaan
jantung korban dilakukan setelah operasi. Berdasarkan catatan rekam medis RSU dr
Kandaouw, pada saat masuk rumah sakit keadaan umum korban adalah lemah dan
status sakit korban adalah berat.
Para terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan alternatif bersubsidairitas, yakni dakwaan
alternatif kesatu primair diancam dengan Pasal 359 KUHP jo. Pasal 361 KUHP jo.
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 359 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, atau alternatif kedua melanggar Pasal 76 UU no. 29 tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau alternatif ketiga primair
melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,subsidair

melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Putusan PN Menado, Kasasi dan PK
Pada peradilan tingkat pertama, para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan para terdakwa
dari semua dakwaan. Dalam mempertimbangkan unsur pertanggung-jawaban pidana
yakni unsur “kesalahan” atau “culpa” atau kelalaian pada dakwaan alternatif pertama
primer, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur alasan penuntut umum mengenai
kelalaian para terdakwa tidak terbukticommit
yakni to
mengenai:
(a) tidak pernah disampaikannya
user
informasi tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk pada operasi cito sesario, (b)
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tidak pernah dilakukan pemeriksaan penunjang sebelum operasi tidak terbukti, karena
berdasarkan keterangan saksi-saksi pihak rumah sakit yakni saksi dr.Helmy (dokter
residen), saksi Anita Lengkong (saksi melakukan pembiusan korban sebelum operasi),
saksi dr Hermanus (sewaktu dikonsultasikan saksi menyetujui operasi cito dengan
tekanan darah 160/70) pada intinya menerangkan adanya persetujuan korban dan
keluarganya serta adanya penjelasan kepada keluarga korban, dan untuk operasi cito
(darurat/ segera) tidak perlu pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto
rontgen dada dan lainnya kecuali pemeriksan darah. (c) bahwa penyebab emboli pada
saat operasi karena kelalaian para terdakwa berkaitan dengan kesesuaian penerapan
SOP tindakan operasi, sedangkan menurut majelis yang berhak menilai SOP adalah
MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia). Menurut MKDKI
tindakan operasi itu sudah sesuai dengan SOP dan kematian korban di luar jangkauan.
Masuknya udara ke bilik jantung yang mengakibatkan gagal jantung dapat terjadi
karena pelebaran pembuluh darah karena reaksi tubuh. Majelis menilai bahwa JPU tidak
dapat menghadirkan bukti bahwa para terdakwa melakukan operasi tidak sesuai dengan
SOP. Pada dakwaan alternative kedua dinilai Majelis sudah tidak merupakan tindak
pidana lagi, karena Pasal 76 UU no. 29 / 2007 sudah dinyatakan tidak berlaku sepanjang
mengenai pemidanaannya berdasarkan putusan MK no. 4/ PVV-V/ 2007. Pada dakwaan
alternatif ketiga primer diancam dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang tandatangan
karangan (palsu) pada surat persetujuan pembendahan dan anastesi yang tidak
bersesuaian dengan KTP dan Kartu askes. Majelis menyetujui Berita Acara
Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik bahwa pada dokumen bukti merupakan tanda
tangan karangan, namun dinilai tidak terbukti karena tidak ada satupun bukti saksi yang
melihat atau yang menyatakan para terdakwalah yang telah memalsukan tanda tangan .
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan PN Menado no.
90/Pid/2012, dengan menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” dan pidana penjara
masing-masing selama 10 bulan. Majelis Hakim Agung Kasasi berpendapat bahwa: (1)
judex facti

salah menerapkan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan dengan

benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yakni berdasarkan hasil rekam medis no.
041969 yang telah dibaca oleh saksi dr Edwin Gidion Kristanto, SH, Sp.F bahwa pada
saat korban masuk RSU Prof.R.D. Kandou,
commit tokeadaan
user umum korban adalah lemah dan
status penyakit korban adalah berat. (2) sebelum melakukan operasi cito secsio sesaria,
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para terdakwa tidak menyampaikan kepada korban tentang kemungkinan yang dapat
terjadi pada korban, (3) Perbuatan para terdakwa melakukan operasi terhadap korban
yang kemudian terjadi emboli udara masuk ke dalam bilik kanan jantung yang
menghambat darah masuk ke paru-paru kemudian terjadi kegagalan fungsi paru dan
selanjutnya menyebabkan kegagalan fungsi jantung, (4) perbuatan terdakwa mempunyai
hubungan kausal dengan meninggalnya korban.
Di tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan
judex facti bahwa terjadinya emboli bukan karena kelalaian para terpidana, dan dalam
keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan
serta tindakan para terpidana tidak bertentangan dengan SOP, dan dalam operasi cito
(darurat) tidak harus dilakukan pemeriksaan penunjang terhadap pasien in casu korban
sehingga bukan kelalaian. Oleh karena itu tidak ada hubungan kasualitas antara tindakan
para terpidana dengan kematian korban.
Majelis PK Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan judex facti, bahwa
terjadinya emboli bukan karena kekalaian para terpidana, yang dalam keadaan darurat
untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan pasien, dan

tidak

diperlukan pemeriksaan penunjang, sehingga tidak ada hubungan kasualitas antara
tindakan para terpidana dengan kematian korban.558 Dengan demikian unsur “kealpaan”
558

Beberapa alasan pertimbangan Majelis PK no. 79 PK/PID/2013 adalah:

- SOP menentukan apakah para terpidana telah melakukan kelalaian, karena sesuai dengan Pasal 1
angka 10 Peraturan Mentri Kesehatan no. 512/ Menkes/PER/IV/2007 tentang izin praktek dan
Pelaksanaan Praktek Kedokteran. Yang berhak menilai SOP adalah Majelis Kehormatan Etika
Kedokteran, yang hasilnya: dalam operasi cito tidak mungkin dilakukan pemeriksaan penunjang
karena sifatnya darurat, juga tidak perlu persetujuan pasien atau korban, namun setelah pasien
sadar sesegera mungkin diberi penjelasan dan dibuat persetujuan. Menurut Ketua Majelis
Kehormatan Etika Profesi Kedokteran tidak ditemukan adanya kelalaian para terdakwa ketika
menjalankan operasi korban.
- Hasil visum menjelaskan bahwa penyebab kematian korban karena di bilik jantung ada udara masuk
dan kasus ini jarang terjadi, kemungkinan terjadi pelebaran pembuluh darah karena adanya reaksi
tubuh korban yang bisa menyebabkan gangguan udara masuk dan bukan dari alat infus. Kematian
korban tidak ada hubungannya dengan tindakan operasi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi
dr.Helmi, Anita Lengkong, dr Hermanus: para terdakwa sebelum operasi sudah menyampaikan
kemungkinan terburuk kepada keluarga, dan saksi Yulin Mahengkang menerangkan bahwa sebelum
operasi korban menandatangani surat persetujuan dan meminta dioperasi.
- Bahwa saksi Guniarti (bidan puskesmas yang merujuk korban ke RS) menerangkan bahwa pada jam
24.00 WITA korban baik-baik saja, masih dapat berjalan, dan diterima bidan jaga RS dalam keadaan
baik dan bisa berjalan. Dr Demitrius Tindi (dokter jaga UGD) yang memeriksa secara umum, korban
baik, dan bisa saja melahirkan secara vagina. Ketika terdakwa I melakukan pemeriksaan korban yg
hasilnya dilaporkan kepada dokter konsul, disarankan agar korban melahirkan secara normal, waktu
user pembukaan lengkap. Pada jam 18.00 sore
itu pembukaan baru 2 – 3 cm, sehinggacommit
ditunggutosampai
pembukaan lengkap tapi posisi kepala bayi tetap tinggi. Terdakwa I melaporkan kembali kondisi
tersebut dan disarankan tetap melahirkan secara normal dengan memiringkan tubuh korban ke kiri
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tidak terbukti. Majelis PK membenarkan pertimbangan judex facti terhadap dakwaan
kedua dan ketiga, sehingga para terdakwa dinyatakan tidak terbukti
para terpidana dari segala dakwaan tersebut. Dalam putusan

dan membebaskan

PK tersebut terdapat

dissenting opinion hakim pembaca I.
Analisis
Paradigma positivistik menerapkan penalaran kebenaran korespondensi yang
mementingkan peranan pengalaman dan pengamatan empiris terhadap objek
pengetahuan, karenanya bersifat a posteriori (didahului pengalaman) memberi nilai
tinggi pada panca indera, yang akan bekerja secara objektif memberikan gambaran
dunia kenyatan apa adanya tanpa mengubahnya. Pengalaman dan pengetahuan tidak
boleh melampaui fakta, sehingga mengandalkan pengalaman dan pengamatan indrawi
(bukti empiris) sebagai sumber ilmu pengetahuan. Standar Operasional Prosedur (SOP)
merupakan penilaian yang dianggap benar dan terbaik untuk penilaian terhadap peranan
pengalaman dan pengamatan yang bersifat objektif.
Dalam perkara a quo baik

judex facti maupun judex juris Majelis PK

menerapkan ajaran monistis yang berpegang pada paradigma positivistik dengan
mendasarkan tidak terbuktinya unsur “kelalaian” pada penilaian atas terpenuhinya SOP
pada penilaian dari Tim Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK), yang
menyimpulan bahwa tidak terdapat kelalaian pada saat para terdakwa melakukan
operasi

cito

terhadap

korban. Tidak terdapatnya kelalaian pada diri

para

terdakwa/terpidana pada saat menjalankan operasi cito, adalah sebagaimana hasil
penilaian dari Tim MKEK. Tidak terbuktinya unsur “kelalaian” yang merupakan unsur
pertanggungjawaban pidana dalam rumusan tindak pidana Pasal 359 KUHP
sebagaimana penerapan ajaran monistis, maka rumusan tindak pidana dalam Pasal 359
KUHP menjadi tidak terbukti, para terdakwa harus dinyatakan bebas.
Menurut Hakim Agung Prof.Dr.H.Mohammad Saleh, SH, MH, Ketua Majelis perkara a
quo yang telah menjadi hakim karier sejak tahun 1973, “seorang hakim harus
memutus berdasarkan alat bukti yang terbukti dipersidangan dan keyakinan hakim,
serta jika tidak terdapat hal-hal yang memberatkan pada diri para terdakwa
*pertanggungjawaban pidana+, mengapa harus dihukum.” *)

commit
to user
sampai 30 menit namun kondisi tetap sama,
maka
pada jam 18.30 dikonsulkan ke bagian anastesi
secara tertulis dan dijawab secara tertulis.
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*) hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim PK: Prof.Dr.H.Mohammad Saleh,SH,MH

559

Pendekatan penalaran kebenaran intersubjektif, sebagai suatu bentuk penerapan
paradigma pemikiran nilai-nilai, melihat pengetahuan sebagai hasil konsensus dengan
subyek-subyek lain, di mana kebenaran tidak dapat dicapai semata-mata oleh seorang
subyek tunggal, melainkan melalui komunikatif-intersubyektif, yakni pemahaman
timbal balik dengan subyek-subyek lainnya. Hubungan inti dari ilmu bukanlah
hubungan antara subjek-objek, melainkan hubungan antara subjek dan subjek atau
intersubjektif. Pengamat bekerja dari sudut suatu perspektif internal, mendekati gejalagejala sebagai partisipan (deelnemer), langsung terkait dengan gejala yang dipelajari
dan terlibat.
Dalam pembahasan mengenai unsur delik dalam dissenting opinion, disebutkan
bahwa para terdakwa/terpidana dalam proses penanganan operasi session sesario telah
melakukan kesalahan dalam arti sempit, yakni suatu kelalaian yang tidak sesuai dengan
SOP ketika menangani korban. Tujuan SOP adalah sebagai pengukur tindakan profesi,
misalnya tidak boleh melakukan operasi pada saat tekanan darah pasien terlalu tinggi
disertai dengan denyut nadi yang cepat. Pada saat sayatan pertama pisau operasi keluar
darah pasien berwarna hitam, yang berarti secara medis salah satu penyebabnya adalah
korban kekurangan oksigen. Keadaan tersebut dilaporkan para terdakwa kepada dokter
anastesi (Anita Lengkong) dan diperintahkan untuk tetap melanjutkan operasi.
Menurut pendapat ahli, penyebab kematian korban adalah keadaan emboli.
Dalam dissenting dibahas permasalahan adalah apakah terjadinya emboli merupakan
kesalahan para terdakwa dalam menjalankan SOP atau diluar kemampuan para
terdakwa, ataukah ada penyebab lain yang merupakan kesalahan yang sifatnya
melanggar SOP, ataukah kekeliruan atau keterlambatan para terpidana dalam
menentukan dan melakukan tindakan medis berupa operasi cito. Bahwa bisa saja terjadi
sebaliknya, kalau sekiranya operasi dilakukan lebih awal atau lebih cepat saat pasien
baru masuk ke RS.

559

Hakim Agung Prof.dr.H.Mohammad Saleh, SH, MH, dilahirkan di Pamekasan 23 April 1946,
lahir dari seorang pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah, namun mendapat dorongan yang
kuat dari orang tua untuk dapat menyelesaikan sarjana hukum di Unair, telah berkarier menjadi hakim
sejak tahun 1973 dan lebih dari 40 tahun kemudian diusulkan oleh almamaternya untuk dikukuhkan
commit to user
menjadi guru besar Unair pada tanggal 9 April 2015.
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Dalam pertimbangan dissenting diungkapkan adanya pembiaran (ommisi delict)
atau tidak menangani pasien yang sudah diketahui dirujuk ke RS dari Puskesmas
dengan benar karena kesulitan melahirkan pada saat pasien masih dalam keadaan sadar.
Seandainya operasi sesaria dilakukan sejak awal tanpa menunggu selama 12 jam
kemudian saat keadaan genting di mana pembukaan sudah lengkap namun posisi kepala
bayi masih tinggi dan kondisi pasien sudah dalam keadaan sangat terpuruk. Telah
terjadi keadaan paradox, di mana operasi cito dilakukan dalam keadaan darurat yang
membenarkan tanpa pemeriksaan pendukung seperti pemeriksaan jantung, bahkan
membolehkan tanpa persetujuan pasien dan keluarganya terlebih dahulu, sementara
terdapat waktu penanganan operasi yang bukan cito yang lebih awal di saat keadaan
pasien relatif baik (ketepatan dan kecepatan para terpidana mengambil keputusan sangat
menentukan keberhasilan operasi). Dengan demikian terdapat hubungan kasualitas
antara perbuatan dan kesalahan (kelalaian) para terpidana, yang

berkaitan dengan

pelanggar SOP.
Mengenai penyebab emboli560, selama persidangan tidak terungkap fakta secara
rinci dan mendalam mengenai penyebab emboli, di persidangan juga tidak diajukan
rekam medis korban sebagai petunjuk untuk mengetahui apakah ada obat-obatan
tertentu yang tidak seharusnya diberikan kepada korban sehingga terjadi reaksi
pembesaran pembuluh darah pada korban. Pembaca I berpendapat bahwa sangat penting
untuk mengetahui kondisi awal pasien ketika masuk RS, apakah berada dalam keadaan
gawat atau genting sehingga memerlukan tindakan medis yang bersifat darurat atau
memang berada dalam kondisi biasa. Hal ini penting untuk menentukan model
penangannya, operasi cito adalah operasi dalam keadaan darurat sehingga tidak
dilakukan prosedur pemeriksaan penunjang, namun operasi efektif adalah operasi
terencana. Sebagai operasi bersifat „segera‟ (cito) tidak memerlukan waktu berjam-jam
(12 jam) sejak pasien masuk. Faktanya, terdapat rentang waktu yang cukup panjang
sejak pasien masuk (sekitar jam 09.00 wita) sampai terjadi keadaan buruk dan pasien
baru dioperasi pada jam 20.55 wita, bahkan terdapat fakta pasien meminta dirinya
560

Berdasarkan keterangan para saksi dan ahli dipersidangan, diketahui bahwa emboli
(masuknya udara pada bilik jantung sehingga menghambat udara masuk ke paru-paru dan terjadinya
kegagalan fungsi paru-paru yang selanjutnya menyebabkan kegagalan fungsi jantung) dapat disebabkan
oleh: (1) udara masuk karena terjadi pelebaran / pembesaran pembuluh darah bersumber pada
commit
to bukan
user masuk dari alat infus, (3) udara bisa masuk
pemberian obat sebagai reaksi tubuh pasien,
(2) udara
dari alat infus atau alat suntik, (4) udara masuk melalui plasenta atau pemotongan tali pusat, (5) sayatan
pembuluh darah. (Putusan no. 79/ PK/PID/2013).
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dioperasi namun para terdakwa tidak segera melakukannya. Dengan demikian, dapat
disimpulkan terdapat kesalahan (kelalaian) para terdakwa dalam menentukan sikap dan
keputusan untuk mengambil tindakan operasi.
Menurut Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum, Pembaca I pada perkara a
quo,dalam wawancaranya menyebutkan: “salah satu kewajiban hakim tidak hanya
menerapkan hukum, tapi harus memahami [verstehen] teks undang-undang, hakim harus
mampu memahami dengan menguji secara medis, jika an sich hukum, tidak akan didapat
roh dari teks hukum”. “Hakim harus tahu bagaimana SOP, berarti harus menggali mengapa
emboli timbul”. “Hakim memang tidak ahli semua hal, maka dibutuhkan pendapat ahli dan
saksi ahli, misalnya bagaimana prosedur SOP operasi, bagaimana seharusnya pembedahan.”
“Bagaimana SOPnya operasi, haruskah ada pemeriksaan lab atau jantung terlebih dahulu”.
Menurut pendapat Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum, sebelum memeriksa perkara a quo,
telah mempelajari dan bertanya kepada beberapa dokter dan ahli bedah untuk mengetahui
metode scientific dari prosedur operasi, sehinga menurutnya dalam perkara a quo
sesungguhnya tidak ada cito, menurutnya “Jika orang yang bertekanan darah tinggi maka
secara ilmu kedokteran tidak dapat dilakukan operasi”. “Jika kesalahan itu disengaja maka
di sana terdapat mens rea maka harus dipertanggungjawabkan , karena telah terjadi
unproffesional conduct”.

Dari pertimbangan dissenting tersebut, dapat diketahui adanya pergeseran
pandangan tentang kesalahan. Sekalipun Pasal 359 KUHP secara tegas menyebutkan
unsur „kealpaan‟ (kesalahan) dalam rumusan delik, merupakan pandangan kesalahan
yang bersifat psikologis, sebagaimana pandangan dari pembentuk WvS (KUHP) yakni
ada tidaknya kesalahan terdakwa tergantung pada bagaimana dalam keadaan batin di
terdakwa, namun pertimbangan dissenting telah menerapkan pandangan kesalahan
bersifat normatif, di mana penilaiannya tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum
mengenai keadaan batin si pelaku, yakni kesalahan itu dapat dicela (verwijtbaarheid)
dan dapat dihindari (vermijdbaarheid). Pandangan normatif merujuk pada tujuan
keadilan hukum. Mengenai ketercelaan Pompe berpendapat, 561
“ menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah
dapat dihindarinya kelakukan yang melawan hukum itu. Karena kehendak si
pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat
dicelakan kepadanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau
mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu
bisa berusaha, agar ia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas
commit to user
561

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta,
1981, hlm. 82.
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norma ini tergantung pada hakikatnya. Ia dapat dihindari, sampai sekian jauhnya
kesalahan berarti atau hakikatnya adalah dapat dihindari”.
Menurut Agus Rusianto, dalam kesalahan normatif yang dinilai adalah
“kehendak” dan “perbuatan”, yakni kehendak untuk berbuat padahal ia masih dapat
berbuat lain, akan tetapi perbuatan lain itu tidak dilakukan. Dalam keadaan tidak
berbuat lain itulah menurut penilaian masyarakat merupakan perbuatan tercela.562
Permasalahan pertanggungjawaban pidana adalah setelah membuktikan bahwa
perbuatannya itu sendiri bersifat melawan hukum. Harus ada kepastian mengenai
perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan
dengan perbuatan pidana yang dilakukan. 563 Bagaimana penilaian kekuatan alat bukti
dari pendapat MKEK atas kelayakan SOP yang telah dilakukan para terpidana, apakah
dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan atau
menjadi alasan pembenar bagi tindakan para terdakwa, tergantung pada penilaian
hakim. Kehadiran MKEK seyogyanya hadir untuk menjaga perilaku professional para
dokter, atau kemudian telah berubah sebagai organisasi yang menentukan bersalah atau
tidaknya para dokter dalam menjalankan profesinya.
Etika/kode etik, disiplin profesi, maupun norma hukum pada dasarnya adalah
sebuah kaidah atau tata nilai yang memberikan arahan bagi manusia untuk berperilaku
baik dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Salah satu
perbedaan antara etika dan norma hukum adalah pada kekuatan mengikat dan
sanksinya.

Kekuatan mengikat etika

relatif

lemah bahkan dapat

dikatakan

mengandalkan sifat sukarela, disamping jenis sanksi dari etika yang relatif sulit untuk
dipaksakan penerapannya. Adapun norma hukum memiliki daya ikat yang lebih kuat,
karena norma hukum memiliki mekanisme untuk memaksakan sanksi bagi
pelanggarnya dengan menggunakan kekuatan negara.
Makhamah Konstusi dalam putusan no.14/ PUU- XII/2015, telah menolak
permohonan hak uji materiil Pasal 66 ayat (3)Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran : “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan
tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke
562

Agus Rusianto, Op.Cit, hlm. 45.
commit
to user terdakwa, maka terdakwa haruslah: (a)
Adanya kesalahan yang mengakibatkan
dipidananya
melakukan perbuatan pidana, (b) mampu bertanggungjawab, (c) dengan kesengajaan atau kealpaan,
dan (d) tidak ada alasan pemaaf. (Ibid, hlm. 84).
563
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pengadilan”, yang dianggap melanggar hak konstitusional sebagaimana diatur dalam
Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni hak akan kepastian hukum, hak
untuk memperoleh rasa aman, dan hak untuk bebas dari rasa takut. Ketentuan a quo
mengakibatkan para Pemohon sebagai dokter tetap dapat dinyatakan bersalah oleh
pengadilan pidana maupun pengadilan perdata, meskipun oleh Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) para Pemohon telah diperiksa dan dinyatakan
tidak bersalah melakukan pelanggaran disiplin. Dengan kata lain, seorang dokter
ataupun dokter gigi yang telah diperiksa oleh MKDKI dan dinyatakan tidak melakukan
pelanggaran disiplin, ternyata masih dapat dinyatakan bersalah oleh pengadilan pidana
maupun oleh pengadilan perdata.
Etika profesi dibentuk oleh suatu kelompok atau komunitas profesi tertentu atas
dasar kesepakatan. Dalam kontek kedokteran, etika dokter dan kode etik dokter gigi
yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia
(PDGI)” Sementara norma hukum dibentuk entitas Negara, memiliki norma kekuatan
pemaksa bagi warga negara, yang tentunya berbeda dengan sanksi etika (yang bersifat
administratif).
Pada hakikatnya ilmu pengetahuan kedokteran mempunyai kedudukan istimewa,
setidaknya di hadapan hukum, karena perannya yang berkaitan penting dengan
kesehatan bahkan kehidupan/ keselamatan manusia. Sehingga manakala seseorang yang
bukan dokter melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia, maka tindakannya
tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana.
Oleh karena itu, UU 29/2004 mengatur dan melindungi harkat profesi kedokteran
agar tetap terjaga (profesional) dalam melindungi kesehatan manusia, dan mencegah
agar kemampuan dokter atau dokter gigi tidak digunakan untuk secara sengaja
merugikan pasien sehingga pengaduan bukanlah bermaksud sebaliknya, melainkan
menjaga terjadinya pelanggaran.564 Konsekuensinya adalah pelanggaran terhadap etika
profesi dan disiplin profesi akan terkena sanksi hukum (sanksi pidana dan kerugian
secara perdata), sementara pelanggaran atas etika profesi dan disiplin profesi hanya
564

Beberapa bentuk pengaduan yang diatur Pasal 64, 66 ayat (3), 67, 68 UU 29/2004, antara
lain : (a) Pelanggaran oleh dokter atau dokter gigi dapat berupa i) pelanggaran etika, ii) pelanggaran
disiplin profesi, dan/atau iii) pelanggaran hukum; (b) Pengaduan terhadap pelanggaran disiplin profesi
diperiksa dan diputus oleh MKDKI; (c) Pengaduan terhadap pelanggaran kode etik profesi diteruskan
commit to terhadap
user norma hukum pidana dapat dilaporkan
oleh MKDKI kepada organisasi profesi; (d) Pelanggaran
kepada kepolisian atau kejaksaan; (e) Pelanggaran terhadap norma hukum perdata dapat digugat ke
pengadilan
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dapat dikenai sanksi secara administratif. Kode etik tidak memiliki sanksi yang sepadan
dengan risiko yang ditimbulkan akibat kelalaian ataupun kesengajaan yang dilakukan
oleh dokter. Menurut Mahkamah Konstitusi, keberadaan etika profesi, disiplin profesi,
dan norma hukum, yang masing-masing mengancamkan sanksi tertentu, serta diatur
bersama-sama dalam UU no. 29/ 2004, bukan merupakan penjatuhan sanksi ganda bagi
satu perbuatan, karena masing-masing memiliki dimensi berbeda. Ketentuan pelaporan
secara pidana dan/atau gugatan secara perdata tetap diperlukan untuk melindungi hakhak pasien dan pemangku kepentingan pada umumnya dari tindakan dokter

yang

berada di luar cakupan disiplin profesi kedokteran, atau ternyata menimbulkan kerugian
pada pasien.

Kasus penerapan pertanggungjawaban pidana individual liability dengan corporate
liability (putusan no. 2239K/PID.SUS/2012)
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no. 58/KMA/SK/IV/2013 tanggal 9 April
2013, telah menyatakan putusan no. 2239K/PID.SUS/2012 ini sebagai landmark
decisis.
Kasus posisi
Dalam Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 15-21 Januari 2007 dan surat KPK
no.

R.3134A1KPK/XII/2006

tanggal

14

Desember

2006,

menginformasikan

penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam
Asian Agri Group (AAG) melalui beberapa modus rekayasa keuangan, sehingga
mengindifikasikan kuat bahwa SPT dan keterangan yang dilampirkan tidak sesuai
dengan keadaan sebenarnya. Informasi tersebut dianggap oleh oleh Direktur Jendral
Pajak sebagai informasi, data, laporan dan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan: (a)
pemeriksaan dengan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak, dan (b) melakukan
tindakan penyidikan. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa Suwir Laut alias
Liu Che Sui alias Atak, selaku tax Manager Asean Agri Group (AAG) sekaligus sebagai
Kuasa Pegawai Wakil dari Wajib Pajak telah secara sengaja menganjurkan, membantu
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas)
perusahaan (korporasi) yang tergabung dalam AAG. Perbuatan terdakwa berdasarkan
kepentingan bisnis yang menguntungkan bagi 14 (empat belas) korporasi, akan tetapi di
sisi lain telah mengakibatkan berkurangnya
pendapatan
negara dari sektor pajak (Pajak
commit to
user
Penghasilan dan Pajak Badan) yang jumlahnya menurut perhitungan dari Direktorat
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Jendral Pajak Rp. 1.259.977.695.752,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan
milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh
ratus lima puluh dua rupiah).
Putusan PN Jakarta Pusat, PT DKI dan Kasasi
Pada peradilan tingkat pertama, Hakim PN telah menjatuhkan putusan sela
mengenai keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa dengan memutuskan menolak
keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan PN Jakarta Pusat berwenang
mengadili perkara a quo, dan memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan
pemeriksaan. Pada putusan akhir, Majelis Hakim PN kembali memutuskan
mengabulkan keberatan (eksepsi) Penaseihat Hukum terdakwa bahwa dakwaan
penuntut umum prematur, dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap
terdakwa tidak dapat diterima. Putusan akhir PN tersebut tidak bersifat pemidanaan,
namun kembali mempertimbangkan isi keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa. Pada
peradilan tingkat banding, putusan akhir PN tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi.
Pada tingkat kasasi, penuntut umum mengajukan 9 butir alasan dalam memori
keberatan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung: karena putusan yang dimohon
kasasi adalah putusan akhir, sekalipun putusan a quo substansinya terkait „eksepsi‟ yang
sebelumnya telah diputuskan di dalam putusan sela dengan amar ditolak tetapi
kemudian tetapi kemudian dalam putusan akhir setelah pokok perkaranya diperiksa
ternyata diputus kembali lagi ke amar putusan sela no. 234/ Pid.B/2011/PN.JKT.PST.
Mahkamah Agung menyatakan judex facti telah salah menerapkan hukumnya dan
kemudian mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa
terdakwa sebagai pegawai pada PT Indosawit Subur (salah satu perusahaan di bawah
AAG) secara fungsional bertugas sebagai Tax Manager AGG, telah melakukan
perbuatan berlanjut, selaku tax manager ataupun pegawai dari wajib pajak, menyuruh
melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan, dengan sengaja “menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama 14 perusahaan yang tergabung
dalam AAG tahun pajak 2002 sampai dengan 2005. Terdakwa bersama-sama Eddy
Lukas, Lee Boon Heng You Gie, Vincentiuos Lucas Susanto, Djoko Susanto Utomo
dan Paulina Sih, membuat SPPT Tahunan tahun pajak 2002 sampai 2005 14 perusahaan
yang tergabung dalam AAG seolah-olah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik,
committidak
to user
padahal sebenarnya laporan keuangan berupa Neraca Rugi dan Laba, untuk 14
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perusahaan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2002
dan 2003 oleh Ernst Young, tahun 2004 dan 2005 oleh Kantor Akuntan Publik Paulu
Hadiwinata. Akibat perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.
1.259.977.695.652,-.
Menurut Mahkamah Agung, perbuatan terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis
14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan
Pajak Badan yang seharusnya dibayar, oleh karena itu tidaklah adil jika tanggung jawab
pidana hanya kepada terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga tanggung
jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil Tax Evation tersebut.
Sekalipun secara individu perbuatan terdakwa terjadi karena “mensrea”

dari

Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari
korporasi, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh
terdakwa adalah dikehendaki atau “mensrea” dari 14 korporasi, sehingga dengan
demikian pembebanan tanggung jawab pidana “individual liability” dengan “corporate
liability” harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin “respondeat
superior” atau doktrin “vicarious liability” diterapkan pertanggungjawaban pidana
kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku terdakwa sebagai personafikasi dari
korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab, lagi pula apa yang
dilakukan terdakwa telah diputuskan secara kolektif. Mahkamah Agung menyadari
gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya
karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak di
dakwakan.
Menurut Mahkamah Agung, titik berat dari tanggung jawab pidana lebih pada
ketentuan pemidanaan yang diatur di dalam undang-undang perpajakan dan tidak pada
pendekatan retributive kepada pelaku indiviudalnya tetapi lebih bertitik berat pada rasa
keadilan khususnya pembayaran Pajak Pendapatan Penghasilan dan Pajak Badan dari 14
korporasi tersebut.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung memutuskan
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta no. 241/PID/2012/PT.DKI tanggal 23
Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no.
234/Pid.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012, dan mengadili sendiri dengan
menyatakan: 1) terdakwa terbukti commit
secara to
sahuser
dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “menyampaikan surat pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya
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tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut, 2) menjatuhkan pidana oleh karena itu
kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 3) menetapkan pidana
tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam
putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak
mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3
(tiga) tahun, dengan syarat dalam waktu 1 (satu) tahun 14 perusahaan yang bergabung
dalam AAG yang pengisian SPT tahunannya diwakili oleh terdakwa untuk membayar
denda 2 (dua) kali pajak tentang kurang bayarnya SPPT masing-masing perusahaan.
Pemidanaan tersebut pada dasarnya menerapkan sistem pemidanaan dalam Pasal 14a,
14b dan 14c KUHP, hanya saja dalam pembayaran denda Mahkamah Agung menarik
pembebanan tanggung jawab pidana “individual liability” dengan “corporate liability”
sebagai cerminan dari doktrin “respondeat superior” atau doktrin “vicarious liability”
diterapkan kepada korporasi, yang atas perbuatan atau perilaku terdakwa sebagai
personafikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab, dan
lagi apa yang dilakukan terdakwa telah diputuskan secara kolektif.
Analisis
Dalam putusan a quo terdapat dua permasalahan pertanggungjawaban pidana,
yang pertama berkaitan dengan pelaku orang sebagai subjek hukum dan pertanggung
jawaban pidana yang diterapkan terhadap korporasi. Kedua pertanggungjawaban pidana
tersebut berdasarkan alasan yang berbeda.
Dalam hukum pidana terdapat asas utama yakni asas tiada pidana tanpa
kesalahan atau “geen straf zonder schuld” atau yang dalam hukum pidana Inggris
terkenal dengan asas “actus non facit reum, nisi mens sit rea” (an act does not make a
person guilty”. Asas ini tidak dijumpai dalam KUHP, karena asas ini ada dalam hukum
yang tidak tertulis. Namun demikian asas ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) UU no. 48
tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman. 565

Dengan demikian, adalah suatu

anggapan yang wajar jika orang berpendapat bahwa tidak menghendaki dipidananya
seseorang kecuali nyata-nyata ia mempunyai kesalahan.
Dalam permasalahan pertanggungjawaban pidana, terdapat dua ajaran besar
yang memposisikan berbeda unsur kesalahan sebagai unsur utama pertanggungjawaban
565

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang no. 48 tahun 2009 menentukan” tidak seorangpun dapat
to user
dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilancommit
karena alat
pembuktian yang sah menurut undang-undang,
mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas
perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”
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pidana. Pada ajaran monistis, sebagaimana yang dikemukakan Simon: “suatu perbuatan
yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan
oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”,
maka unsur-unsur strafbaar feit meliputi baik unsur pembuat (unsur subjektif) yang
bercampur dengan unsur perbuatannya (unsur objektif). Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa dalam ajaran monistis sebagaimana yang dianut KUHP, strafbaar
feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap
bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pelakunya pasti dipidana.566 Sementara ajaran
dualistis, memisahkan unsur kesalahan dari unsur perbuatan dalam rumusan delik,
kesalahan (schuld) melekat pada orang/pembuatnya. Perbuatan pidana hanya merujuk
pada dilarangnya perbuatan. Syarat penjatuhan pidana adalah setelah membuktikan
perbuatannya adalah bersifat melawan hukum baru kemudian mempertimbangkan
kemungkinan adanya kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.
Sekalipun semua unsur terbukti kepada pembuatnya belum tentu dapat dipidana, jika
ternyata pelakunya tidak mampu bertanggung jawab, sehingga putusannya adalah lepas
dari segala tuntutan hukum (onslag), namun jika unsur perbuatan melawan hukum tidak
terpenuhi maka putusannya adalah bebas (vrijspraak).
Dalam perkara a quo terhadap mens rea dari terdakwa dinilai telah terpenuhi
melalui pembuktian liability base on fault atau penerapan asas tiada pidana tanpa
kesalahan atau “geen straft zonder schuld”, di mana pertangungjawaban pidana
terdakwa dinilai berdasarkan kesalahan subjektif di terdakwa yang mewakili
kepentingan korporasi dan sementara terhadap korporasi (yang tidak didakwa sebagai
pebuat) dibebani pertanggungjawaban berupa membayar ganti rugi dari sejumlah tax
evation yang diterima masing-masing korporasi .567
Dalam mempersoalkan pertanggungjawaban korporasi, terdapat beberapa model
pertanggungjawaban korporasi: (a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan
penguruslah yang bertanggungjawab, (b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang
bertanggungjawab,

(c)

korporasi

sebagai

pembuat

dan

juga

sebagai

yang

bertanggungjawab. Dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pengurus,
566

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Prenadamedia
Grup, 2013, hlm. 63.
567
Perhatikan putusan no. Perkara no. 54 K/ KR/ 1969 tanggal 6 Juni 1970 jo. no 111/1968 PN
commit
to user
Kabanjahe dalam perkara perambahan hutan
tanpa ijin
dimana MA menganulir penjatuhan pidana ganti
rugi dengan alasan bukan ranah pidana, meskipun negara dirugikan oleh perbuatan masing-masing
individu ketika merambah hutan.
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berdasarkan asumsi bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah
orang/ pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri, karenanya penguruslah yang
diancam pidana dan dipidana.568 Pertanggungjawaban korporasi yang personafikasikan
sebagai pembuat merupakan penerapan asas liability without fault, suatu prinsip
pertanggungjawaban pidana yang memandang “kesalahan/ schuld” sebagai sesuatu
yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak,
asas ini biasa disebut sebagai asas kesalahan tindak pidana mutlak atau dikenal sebagai
strict liability dan vicarious liability. 569
Dalam perkara a quo, Mahkamah Agung telah menerapkan asas vicarious
liability, karena memandang perbuatan terdakwa tersebut semata-mata untuk
kepentingan dari korporasi, dan terdakwa melakukan perbuatan dalam lingkup
pekerjaan pembayaran Pajak Pendapatan Penghasilan dan Pajak Badan mewakili
kepentingan kolektif 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG. Penerapan
pertanggungjawaban kolektif (collective responsibility atau vicarious liability) dalam
perkara

a quo merupakan cerminan dari paradigma tujuan hukum pidana sebagai

keadilan yang bersifat proporsional, yakni titik berat dari tanggung jawab pidana lebih
pada keadilan dengan menerapkan prinsip kemanfaatan (teleologis) khususnya pada
pembeban pembayaran Pajak Pendapatan Penghasilan dan Pajak Badan atas 14
korporasi yang tergabung dalam AAG untuk mengembalikan kerugian negara, dan tidak
pada pendekatan retributive kepada pelaku indiviudalnya.

c. Pemidanaan
Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman mutlak berada di
tangan hakim, namun kebebasan itu tidak berarti kebebasan mutlak secara tak terbatas.
Menurut Umar Seno Adji, kebebasan itu mengandung arti dan maksud untuk
menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subyektif, untuk menetapkan
berat ringannya hukuman menurut di mana ia dapat bergerak dalam batas-batas maxima

568

Muladi dan Dwija Prayitno, op.cit, 86.
Menurut doktrin strict liability, seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana
untuk tindak pidana tertentu, sekalipun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (mens rea).
Sementara vicarious liability adalah penerapan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada
seseorang atas perbuatan orang lain, yang biasanya dilakukan pelaku orang dalam ruang lingkup
to user
pekerjaan atau jabatannya. Strict liabilitycommit
merupakan
pertanggungjawaban yang bersifat langsung
dikenakan kepada pelakunya tanpa mempertimbangkan ada tidaknya kesalahan, sementara vicarious
liability merupakan pertanggungjawaban yang bersifat tidak langsung.
569
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hukuman atau untuk memilih jenis hukuman, untuk menetapkan berat ringannya
hukuman menurut „eigen inzicht ataupun eigen goeddunken secara konkrit.570
Ketentuan asas legalitas mengharuskan hakim menjatuhkan pemidanaan
sebagaimana yang ditentukan undang-undang, sebagai contoh putusan Mahkamah
Agung no. 54 K/ KR/ 1969 tanggal 6 Juni 1970, no. 99 K/KR/1969, tanggal 11 Maret
1970, dan no. 167 K/ Kr/1979.
Putusan no. 54 K/ KR/ 1969 tanggal 6 Juni 1970 jo. no 111/1968 PN Kabanjahe
dalam perkara perambahan hutan tanpa ijin
Kasus posisi
Para terdakwa Selamat Sembiring dan kawan-kawan (seluruhnya 81 orang
terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 1968, kedapatan membuka hutan
cadangan Sembabala tanpa surat izin, sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 224.000,- .
perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 1 huruf a-b dan Pasal 8 Peraturan Daerah
Swatantra tingkai I Sumatra Utara no 7 tahun 1958.
Putusan
Pengadilan Negeri dalam putusan dengan hadirnya terdakwa dan putusan verstek
(tanpa hadirnya para terdakwa) telah memutus para terdakwa para terdakwa bersalah
melakukan pelanggaran merambah hasil hutan tanpa izin dengan hukuman pidana denda
masing-masing sebesar Rp. 2.000,-, subsidair satu bulan kurungan dan menghukum para
terdakwa membayar ganti kerugian kepada negara masing-masing sebesar Rp. 224.000,, para terdakwa yang hadir melakukan upaya hukum kasasi.
Para terdakwa yang

tidak hadir menggunakan upaya hukum verzet, melainkan

kasasi, sehingga terhadap para terdakwa yang tidak hadir yang tidak menggunakan
upaya hukum verzet, Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan
terhadap para terdakwa yang hadir, Mahkamah Agung memutuskan memperbaiki
dictum putusan Pengadilan Negeri (judex facti) mengenai ganti rugi, karena menurut
Mahkamah Agung hakim pidana tidak berhak menetapkan ganti rugi, sehingga
diktumnya sama sekali tanpa ganti rugi.
Analisis
Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan
hukum pidana, dan penjatuhan pidana merupakan kebebasan hakim. Namun demikian
undang-undang tetap harus menjadi commit
pedoman
to dalam
user menjatuhkan pidana. Berdasarkan
570

Umar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, Jakarta, Erlangga, 1980, hlm.8.
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ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, kecuali tehadap pidana denda, hakim dapat
menjatuhkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, atau
syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa
percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh
tindak pidana tadi. Sekalipun dalam dakwaan tersebut terdapat kerugian negara sebesar
Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), suatu jumlah yang besar pada
masa itu, sehingga hakim judex facti berpendapat bahwa para terdakwa patut untuk
membayar kerugian yang dialami negara, akan tetapi ketentuan Pasal 14c KUHP tidak
mengizinkan pembayaran kerugian dalam pemidanaan denda. Jika ditinjau dari sudut
tujuan pemidanaan, maka paradigma tujuan pemidanaan putusan judec factie adalah
keadilan yang berkemanfaatan dengan memberikan pemidanaan bersyarat sebagai
upaya memberi kesempatan kepada para terdakwa memperbaiki pribadinya dan
pembayaran kerugian kepada negara sebagai upaya ganti rugi (pemulihan) atas
kerusakan lingkungan oleh para terdakwa.
Pidana bersyarat mempunyai syarat umum bahwa terpidana untuk tidak
melakukan tindak pidana apapun selama waktu yang ditentukan, sedangkan syarat
khusus adalah syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan putusan hakim. Hakim pidana
tetap dapat menjatuhkan hukuman pembayaran ganti rugi sepanjang tidak ada
pemidanaan denda yang juga menerapkan syarat pidana pengganti berupa kurungan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 a KUHP. Dengan demikian penjatuhan
hukuman pembayaran ganti kerugian bersamaan dengan pembayaran denda, melanggar
ketentuan Pasal 14 a ayat 1 KUHP, meskipun hukuman ganti rugi tersebut bermanfaat
bagi keuangan negara.
Akan tetapi, kepatuhan kepada formalisme hukum acara (paradigma positivistic)
oleh Mahkamah Agung justru menimbulkan dua putusan dengan akibat berbeda, yakni
Putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terhadap para terdakwa
yang hadir dengan menganulir pidana pembayaran ganti rugi, sementara menyatakan
tidak dapat diterima permohonan kasasi terhadap para terdakwa yang tidak hadir karena
belum melalui upaya hukum verzet yang berarti menguatkan putusan judex facti akan
adanya pidana pembayaran ganti rugi. Adanya dua akibat hukum yang berbeda sebagai
akibat penanganan (proses beracara) yang berbeda dalam satu perkara, justru
menimbulkan ketidakpastian hukum commit
dan ketidakadilan.
to user
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Putusan no. 59 K/ KR/ 1969 tanggal 11 Maret 1970 jo. no. 70/1969 PN Kabanjahe
tanggal 5 Febuari 1969 atas nama terdakwa Nderma Bangun.
Kasus posisi
Terdakwa (tertuduh dalam istilah HIR) Nderma Bangun, seorang pegawai Asisten
Wedana Kecamatan Pajung-Kabanjahe, telah dituduh menjual dan mengerjakan tanah
tanpa seijin yang berhak yakni saksi korban Samin K Purba, atas sebidang tanah di
pinggir Kp. Batukarang seluas sekitar 185 m2. Perbuatan terdakwa melanggar hukum
pidana adat Karo Njurmak jo. Pasal 5 ayat 3 sub b. UU Drt. 1 / 1951.
Putusan
Dengan mempertimbangkan hukum adat Karo Njurmak jo. Pasal 5 ayat 3 sub.b
UU Drt 1 / 1951, Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “pemakaian tanah orang
lain tanpa izin”, menghukum denda terdakwa sebesar Rp. 500,- dengan subsider 2 bulan
kurungan, serta menghukum terdakwa untuk meninggalkan tanah terperkara guna
dipakai oleh saksi pengadu. Terhadap putusan tersebut terakwa mengajukan kasasi.
Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dari pemohon, bahwa putusan
judex facti telah bertentangan dengan Pasal 10 KUHP yakni menambah jenis hukuman
“meninggalkan tanah sengketa untuk dipakai saksi pengadu, padahal ini diluar
wewenang hakim pidana”, namun membenarkan penerapan hukuman berdasarkan Pasal
5 ayat 3 sub. b. UU Drt 1/ 1951, dengan memperbaiki diktum perumusan pidana
menjadi: Njurmak (mengerjai tanah orang lain, tanpa izin yang berhak), dan menghapus
amar putusan yang berbunyi: menghukum lagi atas tertuduh untuk meninggalkan tanah
terperkara guna dipakai oleh saksi pengadu.
Analisis
Putusan judex juris tersebut menunjukkan inkonsistensi terhadap paradigma
positivistik yang diterapkannya, apabila Mahkamah Agung perpegang teguh pada
pemidanaan sesuai Pasal 10 KUHP, maka sesungguh KUHP tidak mengatur
pelanggaran memakai tanah milik orang lain, sehingga sesuai asas geen straf zonder
schuld, terdakwa harus dinyatakan bebas. Namun, apabila hakim menerapkan Pasal 5
ayat (3) UU Drt 1/ 1951, yang mana tindak pidana tersebut tidak ada padanannya
sehingga diterapkan hukum adat, maka sesuai dengan asas hukum adat yang tidak
membedakan ranah perdata dan pidana,
maka
sudah sepatutnya terhadap pelanggarnya
commit
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dihukum sesuai dengan sifat hukum adat untuk mengembalikan keseimbangan kosmis
dan bersifat kontan, dengan mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya.
Di sisi lain, penjatuhan hukuman pemidanaan diluar ketentuan undang-undang,
sebagai penerapan paradigma nilai keadilan dan kemanfaatan juga telah diterapkan.
Sebagai contoh pemidanaan atas perkara tindak pidana susila dan pembunuhan bayi
yang dilakukan dua anak.
Kasus tindak pidana pembunuhan bayi (no. 03/Pid.Sus.Anak/2014 /PN.Slt dan
Penetapan diversi no. 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slt)
Kasus posisi
Terdakwa anak Dw (nama samaran) dan Terdakwa anak Lf (nama samaran)
dituntut dengan berkas perkara terpisah, yakni terhadap terdakwa anak Dw didakwa
berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU no. 22 tahun 2003 tetang Perlindungan Anak atau
Pasal 341 KUHP, sedangkan terdakwa anak Lf didakwa dengan dakwaan kumulatif
berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU no, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
Pasal 181 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU no.
11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, terhadap terdakwa anak Lf berhasil
dilakukan diversi, anak terhadap terdakwa anak Dw tidak dilakukan upaya diversi.
Terdakwa anak Dw (perempuan) berusia 16 tahun pada saat persidangan, seorang
anak piatu (ditinggal mati ibunya) dan hidup bersama ayahnya, telah menjalin hubungan
asmara dengan seorang anak laki-laki terdakwa Lf yang juga berusia 16 tahun, mereka
berdua masih berstatus pelajar. Selama menjalani hubungan asmara, kedua terdakwa
tersebut telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri lebih dari
10 (sepuluh) kali sehingga terdakwa Dw hamil. Ketika mengetahui terdakwa Dw hamil,
terdakwa Lf sempat membawa terdakwa Dw ke bidan di Sumogawe, Kabupaten
Semarang untuk memastikan kehamilan Dw dan diperkirakan bayinya akan lahir pada
bulan bulan April 2014 ini juga, jadi pada saat terdakwa memeriksakan kandungannya
sudah berusia 9 bulan. Ketika mengetahui kekasihnya terdakwa Dw tidak lagi
menstruasi sejak bulan ke tiga dan merasa dirinya hamil, Terdakwa Lf pernah berupaya
menggugurkan kandungannya tersebut dengan menyuruh terdakwa memakan 1 (satu)
buah nanas selama dua minggu namun kandungannya tidak juga gugur. Baik terdakwa
anak Dw maupun terdakwa anak Lf tidak berani menceritakan masalah kehamilan
commit to user
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Pada hari Jum‟at tanggal 4 April 2014 sekitar jam 15.15 wib, terdakwa Lf menerima
sms dari terdakwa anak Dw yang mengabari bahwa dirinya sudah melahirkan bayi
perempuan, namun beberapa saat setelah melahirkan bayi tersebut meninggal karena
kedinginan. Terdakwa Dw melahirkan anak di lantai kamar mandi sekitar pukul 4.30
wib setelah merasa perutnya mulas tak tertahankan dan ingin buang air besar terus
menerus, yang ternyata terdakwa Dw sedang tidak menyadari dirinya dalam proses
persalinan. Karena panik, setelah melahirkan terdakwa Dw yang masih dalam keadaan
lemah langsung menggendong bayinya dan membersihkannya dengan menggunakan air
hangat lalu membalutnya dengan 3 (tiga) buah kaos dalam warna putih miliknya yang
terletak di tempat cucian. Bayi tersebut menangis dan terdakwa anak berusaha
memberikan ASI supaya diam, tapi tidak berhasil, bayinya tetap menangis. Selang 15
menit, si bayi terdiam dan meninggal di pangkuannya. Untuk menyembunyikan
kematian bayinya, terdakwa Dw membungkusnya dengan kantong plastik, dan
menyembunyikannya di bawah meja belajar di kamarnya, lalu mengirim sms kepada
terdakwa Lf .
Keesokan harinya, sekitar jam 06.00 wib terdakwa Lf menjemput terdakwa untuk
berangkat ke sekolah dan meminta terdakwa Dw membawa serta bungkusan mayat
bayinya. Di perjalanan mereka berdua sempat bingung, sampai akhirnya diputuskan
untuk meletakkan bungkusan mayat bayi di dalam gedung depan RSUD Salatiga.
Penetapan Diversi dan Putusan PN
Terhadap terdakwa Lf yang diajukan secara terpisah dilakukan penuntutan
berdasarkan dakwaan kumulatif pertama berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU no. 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan kedua berdasarkan Pasal 181 KUHP,
sedangkan terhadap terdakwa anak Dw dituntut berdasarkan dakwaan alternatif pertama
Pasal 80 ayat (3) UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau ke dua diancam
Pasal 341 KUHP. Kedua berkas tersebut disidangkan oleh hakim yang sama.
Terhadap perkara terdakwa anak Dw, pada saat status Dw masih menjadi tersangka,
telah

diupayakan

diversi

oleh

Penuntut

Umum

berdasarkan

Laporan

no.

B.1105/0.3.20/Euh 2/09/2014 tanggal 17 September 2014, Berita Acara Diversi tanggal
15 September 2014 dan Kesepakatan Diversi tanggal 15 September 2014. Akan tetapi
Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Salatiga dengan Penetapannya nomor 02/Pen.Div/2014
/PN.Slt tertanggal 22 September 2014,
berdasarkan
commit
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dilakukan apabila diancam dengan pidana di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan
tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan
subsideritas, komulatif, alternatif, dan atau penggabungan. Ketentuan tersebut hanya
berlaku di Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 143 KUHAP, karena surat dakwaan
baru ada setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, sedangkan dalam
permohonan diversi ini belum ada pelimpahan perkara dari Penuntut Umum. Dengan
demikian baik penuntut umum maupun penyidik tidak berlaku ketentuan diversi
sebagaimana ketentuan Pasal 3 Perma no. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, KPN menyatakan penuntut umum tidak
memiliki kewenangan untuk melakukan diversi, sehingga permohonan penetapan
diversi yang diajukan atas nama tersangka Dw ditolak dan penuntut umum
diperintahkan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan atas nama tersangka Dw.571
Terhadap terdakwa anak Luthfi, perkaranya juga dilimpahkan ke Pengadilan, dan
berhasil dilakukan upaya diversi oleh fasilitator diversi Indirawati, SH,MH. Dalam
musyawarah diversi tersebut kedua belah pihak keluarga Dw (terdakwa sekaligus
korban) dan keluarga Lf menyadari kelalaian mereka dalam mendidik dan menjaga
perilaku anak-anak mereka. Terdakwa Lf dan keluarganya berjanji untuk tetap
bertanggungjawab menikahi terdakwa/ korban Dw kelak setelah selesai studinya, serta
bersedia membantu biaya pendidikan Dw sebesar Rp. 600.000,- perbulan sampai
dengan terdakwa/ korban anak Dw lulus sekolah SMA. Ayah Dw telah memaafkan
perbuatan anak Lf.572
Sementara terhadap perkara terdakwa anak Dw, pemeriksaan dilanjutkan tanpa
adanya upaya diversi oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim berpendapat bahwa dari
fakta-fakta di persidangan, perbuatan terdakwa anak Dwike lebih memenuhi unsurunsur dalam dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 80 ayat (3) UU no. 23 tahun 2002.
Dalam

571

mempertimbangkan

unsur

“sifat

melawan

hukum”

dari

perbuatan

Lihat Penetapan no. 02/Pen.Pid/2014/Pn.Slt, tertanggal 22 September 2014 atas nama
terdakwa Dwike.
572
Kesepakatan Diversi atas perkara nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slt atas nama terdakwa
Luthfi tercapai pada tanggal 1 Oktober 2014, yang pada pokoknya berisi: Pasal 2: Pihak I (Luthfi yang
didampingi keluarganya) sebagai bentuk tanggung jawabnya akan membantu biaya pendidikan Pihak II
(korban Dwike yang didampingi ayahnya) setiap bulannya yang akan diterimakan sebesar Rp. 600.000,sebelum tanggal 10 sampai Pihak II menamatkan pendidikan SMA, Pasal 2: dengan kesepakatan ini pihak
commit
to user
II menyatakan tidak akan mempermasalahkan
perkara
ini baik secara perdata maupun secara pidana,
Pasal 4: pelanggaran atas perkara ini oleh Pihak ke II maka proses pemeriksaan dilanjutkan ke proses
persidangan.

perpustakaan.uns.ac.id

266
digilib.uns.ac.id

“penganiayaan” Majelis berpegang pada keterangan ahli sekitar tindakan yang telah
tidak dilakukan terdakwa (seharusnya dilakukan) agar bayinya tetap selamat.573Menurut
Majelis, terdakwa menghendaki untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau
luka, yakni dengan tindakan terdakwa melahirkan bayinya di kamar mandi dengan
kondisi dan penanganan terhadap bayi yang seadanya (yang dalam keadaan panik
setelah melahirkan, menggendong dan membersihkan bayi dengan air hangat, lalu
membalut bayi yang baru lahir dengan kaos yang diambil dari tempat cucian,
meletaknya di atas lantai beralaskan baju-baju kotor sementara terdakwa membersihkan
diri, ketika bayinya menangis terdakwa berupaya membuatnya tenang dengan cara
memberikan ASI (air susu ibu) namun karena ASInya tidak keluar bayinya tetap
menangis, sampai 15 menit kemudian bayinya diam dan meninggal di atas
pangkuannya) merupakan manifestasi dari keinginan terdakwa yang hendak
menyembunyikan kondisi kehamilan dari orang lain. Majelis juga menilai bahwa
terdakwa Dw adalah seorang yang dewasa yang juga memahami nilai serta akibat dari
perbuatannya.
Dalam wawancara dengan peneliti, salah satu hakim anggota 1 : Sri Indah Rahmawati, SH,
menuturkan bahwa “majelis tidak melakukan diversi terhadap terdakwa anak Dw, ibu dari
bayi yang mati, karena ancaman hukuman dalam surat dakwaan primer melebihi dari 7
tahun, yakni Pasal 80 ayat (3) UU no. 23 tahun 2002 mengancam dengan pidana penjara
paling lama 15 tahun”.

Dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa, Majelis mempertimbangkan
tujuan pemidanaan sebagai social defence sebagaimana yang diutarakan oleh Prof.
Sudarto, yakni memperbaiki kembali/ rehabilitasi si pembuat tanpa mengurangi
keseimbangan seseorang dalam masyarakat, dan mempertimbangkan usia terdakwa
yang masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah, serta laporan penelitian
pembimbing kemasyarakatan yang saat itu sudah berada di pesantren Baitut Mukhlisin
di Brebes. Pengadilan memutuskan menyatakan terdakwa Dwike bersalah melakukan
tindak pidana “melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan,

573

Majelis mengutip keterangan ahli bahwa tindakan yang harus dilakukan agar bayinya selamat
harus dilakukan upaya: 1) setelah bayinya lahir harus segera dipotong tali pusarnya, 2) membersihkan
to user
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ibu serta ibu memeluk bayinya, 4) mengeluarkan ari-ari dalam tubuh ibu. (Putusan Pengadilan no.
03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slt, hlm. 24).
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dan menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari
ada putusan hakim yang memutus lain selama masa percobaan 12 (dua belas) bulan dan
mengikuti kegiatan di Pesantren Baitut Mukhlisin di Brebes.
Analisis
Dari pertimbangan Majelis Hakim terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis adalah
a) penjatuhan pemidanaan, b) perumusan sifat melawan hukum, dan c) penolakan
diversi.
Paradigma positivistik dalam penjatuhan pemidanaan yang diberikan kepada
terdakwa anak Dw dengan menggunakan falsafah pemidanaan penangkalan/ deterrence
yang mengutamakan efek jera bagi pelaku dan masyarakat sehingga terdakwa anak Dw
dijatuhi hukuman percobaan, adalah kontradiksi dengan penggunaan pasal dari UU
Perlindungan Anak dan menunjukan sikap tidak konsisten dari pemahaman atas hakikat
hukum sebagai peraturan belaka. Terdakwa diputus dengan UU Perlindungan Anak,
namun tidak diperlakukan sesuai dengan UU Perlindungan Anak.
Ketika hakim menyadari bahwa pelaku adalah juga anak, yang sudah tentu
mempunyai psikologis dan pertimbangan akal yang berbeda dengan orang dewasa,
meskipun yang dilakukannya adalah lebih tepat delik pembiaran yang menyebabkan si
bayi mati akibat perbuatan persetubuhan, yang merupakan ranah perilaku orang dewasa,
namun yang menjadi permasalahan adalah apakah terhadap terdakwa anak Dw tidak
mendapatkan hak perlindungan sebagai anak. Kepentingan hukum yang dilindungi dari
dibentuknya UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk
kepentingan terbaik dari anak, sehingga penghukuman terhadap anak merupakan upaya
terakhir (ultimatum remedy) bagi pelaku anak. Apalagi diketahui bahwa dari fakta
persidangan bahwa terdakwa anak Dw adalah juga merupakan korban kejahatan seksual
yang pelakunya justru bisa didiversi.
Terdakwa anak Dw sebagai pelaku sekaligus korban, bahkan mungkin jika dilihat
kondisi psikologisnya terdakwa anak DW lebih tepat disebut korban saja dari pada
pelaku, korban atas tindak pidan seksual yang akibatnya kehamilan ditanggung sendiri
sebagai anak yang belum siap menjadi ibu. Dan jika dibandingkan dengan keberhasilan
upaya diversi terhadap terdakwa anak Lf, yang juga ditangani oleh hakim perempuan
yang sama, terlihat adanya ketimpangan atau “ketidak adilan gender” disebabkan
pemahaman yang kaku atas ketentuan
PERMA,
agaknya hakim memahami ketentuan
commit
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Apabila ditilik dari pembuktian rumusan pasal yakni pembuktian unsur sifat
melawan hukumnya perbuatan, maka dari argumentasi hukum majelis terlihat adanya
pemahaman kurang mendalam mengenai sifat melawan hukum dari perbuatan
“penganiayaan”. Majelis hakim mengambil alih pendapat ahli mengenai tindakan yang
seharusnya dilakukan terhadap bayi yang baru dilahirkan, namun hakim tidak
mempertimbangkan kondisi psikologis si pelaku yang masih di bawah umur, hampir
semua wanita memerlukan bantuan orang lain yang professional untuk membantu
persalinannya, karena kondisi fisik wanita yang dipastikan lemah saat proses persalinan,
sehingga standar medis yang demikian hampir tidak mungkin dilakukan oleh si
terdakwa anak Dw yang berada dalam kondisi galau dan takut diketahui orang lain
bahwa dirinya hamil dan melahirkan bayi. Pengetahuan mengenai standar (medis)
perawatan terhadap bayi dan ibunya memerlukan pendidikan ataupun pelatihan
tersendiri. Apakah kondisi yang terjadi pada diri terdakwa anak Dw (sesuai dengan
fakta di persidangan) merupakan “manifestasi” dari unsur kesengajaan, bukankah
Majelis juga mempertimbangkan fakta-fakta bahwa terdakwa anak Dw telah berupaya
sekemampuannya untuk menyelamatkan nyawa anaknya, seperti dengan adanya fakta
“memandikan bayinya dengan air hangat”, “berupaya memberi ASI ketika bayinya
menangis” namun karena tidak pernah dilakukan perawatan terhadap payudaranya
sehingga ASI tidak keluar, dan akhirnya 15 menit kemudian bayinya mati di atas
pangkuannya. Fakta-fakta hukum tersebut justru bertentangan dengan “kesengajaan”
sebagaimana yang dimaksud hakim. Agaknya hakim menafsirkan delik ommisi
(pembiaran) dalam pengertian tidak dilakukannya standar medis sebagaimana yang
diutarakan ahli sebagai perbuatan yang tidak dilakukan terdakwa anak Dw sebagai
adanya unsur kesengajaan (sifat melawan hukum).
Pasal 80 ayat (3) UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
diterapkan mempunyai kualifikasi

unsur sifat melawan hukum dari perbuatan

“kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”
yang mengakibatkab mati. Penerapan Pasal 80 ayat (3) UU Perlidungan Anak sejatinya
merupakan delik khusus dari ketentuan Pasal 341 KUHP yakni “seorang ibu yang
sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama
sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum
karena makar mati terhadap anak (kinderdoodslag),
commit to user dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun”.
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Menurut R Soesilo, yang dihukum di sini ialah seorang ibu (kawin maupun tidak)
membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak seberapa lama setelah dilahirkan,
karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak. Syarat terpenting dari
pembunuhan tersebut adalah pembunuhan itu dilakukan oleh ibunya terdorong oleh rasa
takutnya akan diketahui kelahiran anak tersebut.
Rasa takut akan ketahuan bahwa dirinya telah melahirkan anak memang ada pada diri
terdakwa anak Dw, sehingga ia menghidupkan kran air keras-keras agar suara tangis
anaknya tidak terdengar ayahnya, namun unsur kesengajaan yang walaupun dalam delik
Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak tidak disebutkan dalam rumusan deliknya
sehingga tidak perlu dibuktikan sebagai unsur sifat melawan hukumnya perbuatan,
namun tidak ternyata dalam fakta, karena sekalipun terdakwa anak Dw ragu akan
kesanggupannnya mempunyai anak dari hasil hubungan kelamin yang tidak sah, meski
ia telah 3 kali mengunjungi bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Di samping itu,
dari fakta persidangan dirinya telah berupaya menurut keterbatasannya menjaga agar
anaknya tetap hidup sesaat setelah melahirkan. Majelis tidak mempertimbangkan faktafakta bahwa diriya masih di bawah umur dan bukan wanita dewasa yang dapat
memahami nilai serta akibat dari perbuatannya, terdakwa anak Dw tanpa ibu (anak
piatu) justru menjadi korban (bujukan) dari pelaku anak Lf untuk melakukan hubungan
seksual berkali-kali dengan janji akan dikawini sehingga dirinya hamil, sementara
kondisi ekonomi keluarga (ayahnya) yang membuatnya tidak berani menceritakan
keadaannya kepada ayahnya, dan kenyataan bahwa terdakwa anak Lf (kekasihnya)
sendiri yang kemudian juga berupaya menggugurkan kandungannya dengan
menyuruhnya memakan buah nanas, yang mengantarkan pada kondisi pembiaran (delik
omnisi) terhadap upaya persalinan yang tidak sesuai standar medis, yang telah
ditafsirkan majelis sebagai manifestasi dari unsur kesengajaan. Sang bayi mati karena
kedinginan tidak dilakukannya standar (medis) persalinan yang selayaknya dilakukan,
bukan karena dibunuh oleh terdakwa anak Dw, dengan demikian sudah sepatutnya
unsur “melakukan penganiayaan terhadap anak” yang mengakibatkan mati dinyatakan
tidak terbukti.
Diversi merupakan wewenang aparat penegak hukum dalam menangani perkara
pidana untuk mengambil tindakan tertentu, meneruskan atau menghentikan pemeriksaan
perkara, sesuai dengan kebijakan yang
dimilikinya.
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yang berhadapan dengan hukum atau terlibat sistem peradilan pidana. Pelaksanaan
diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum
yang disebut diskresi (discretion).574
Diversi dalam sistem peradilan anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak
dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana
Anak sendiri dilaksanakan berdasarkan asas: a)

pelindungan; b)

keadilan; c)

nondiskriminasi; d) kepentingan terbaik bagi Anak; e) penghargaan terhadap pendapat
Anak; f)

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g)

pembinaan dan

pembimbingan Anak; h) proporsional; i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan
sebagai upaya terakhir; dan j) penghindaran pembalasan. Sementara Pasal 5 UU no. 11
tahun 2012, maka Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan
keadilan restorative. Penolakan permohonan diversi oleh KPN Salatiga melalui
Penetapan nomor 02/Pen.Div/2014/PN.Slt tertanggal 22 September 2014, berdasarkan
pertimbangan: bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma 4 tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi, karena diversi hanya dapat dilakukan apabila diancam dan
didakwa dengan pidana di bawah 7 tahun atau lebih, hanya berlaku di Pengadilan
sebagaimana ketentuan Pasal 143 KUHAP setelah pelimpahan perkara dari Penuntut
Umum. Akan tetapi di sisi lain terhadap pelaku anak Lf bisa dilakukan diversi yang
juga diancam dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun (Pasal 81 ayat
(2) UU Perlindungan Anak) menunjukan ketidakadilan gender, apalagi dalam perkara
anak Lf kedudukan terdakwa anak Dw adalah korban. Adanya kebijakan penolakan
KPN atas permohonan diversi atas pelaku anak dan korban DW menjadi kendala bagi
Majelis Hakim yang memeriksa perkara anak DW, sehingga dapat dipahami kesulitan
untuk menerapkan diversi pada proses adjudikasi. Namun demikian. Hakim sepatutnya
menyadari adanya ketidakseimbangan tersebut (apalagi kedua perkara tersebut ditangani
hakim yang sama) dan memberi keadilan bagi keduannya yang tidak hanya berdasarkan
legal justification, namun juga moral justification, dengan menggunakan hati nurani
dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu hakim mempunyai
kewajiban

membentuk

hukum

(rechtsvorming)

atau

menciptakan

hukum

commit to user
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(rechtsvinding), karena perumusan UU terkadang kurang lengkap, jelas dan konkret,
atau muatan materinya terkadang tidak relevan (lagi) dengan realitas sosial.575

Pemahaman atas hakikat hukum yang tidak an sich UU dalam perkara anak yang
berbeda dengan putusan atas terdakwa anak Dw tersebut, terdapat dalam putusan
terhadap terdakwa anak dari Kabupaten Negare- Bali, yang dalam argumentasi
hukumnya menunjukan penerapan paradigma nilai kepentingan hukum yang dilindungi.
Kasus Perkara Pidana Anak nomor 99/Pid.A/2012/PN.Ngr juncto nomor 59/Pid. Sus/
2013/PT.DPS juncto nomor 1659 K/Pid.Sus/2013.
Kasus posisi
Saksi korban DA (nama samaran) adalah seorang perempuan yang pada saat kejadian
berumur 12 tahun lebih, setelah menerima sms (short messages) dari terdakwa 2 I Pt
Gd Pj alias Nano (pacar D A), yang berusia 17 tahun, untuk bertemu di Pantai Rambut
Siwi –Jembrana. Saksi D A datang ke pantai Rambut Siwi mengendarai sepeda motor
milik ayahnya dan membawa lap top yang di dalamnya berisi film-film porno. Tiba di
pinggir jalan menuju area parker Pura Rambut Siwi, saksi korban sempat memainkan
game, tak lama kemudian bertemu I Pt A alias Kontong (terdakwa dalam perkara
terpisah) dan mengobrol sebentar. Kemudian datang terdakwa 2 , menanyakan apakah
lap top yang dibawa terdakwa berisi film BF? Dan dibenarkan saksi korban. Lalu saksi
korban membuka lap top yang berisi film porno dan memutar filmnya, kemudian
terdakwa 2 mengajak pindah ke Bale Bengong (Bale Pariran Pura) agar lebih sepi, dan
di sana kembali melanjutkan memutar film porno. Saksi korban sempat menontot
sebentar, saksi melihat banyak anak laki-laki ikut nonton, lalu saksi duduk menjauh dan
lap top masih dipegang oleh Kontong . Ketika saksi menjauh dan pindah ke pojok Bale,
saksi dikejar Gv, Mdr terdakwa 1 (yang berusia 17 tahun) dan seorang lagi yang saksi
lupa namanya, mereka melakukan perbuatan cabul terhadap saksi DA, pada saat itu
pikiran saksi dalam keadaan kosong tapi diam saja.
Karena baterai lap top habis, terdakwa 1 mengajak saksi DA ke rumah Mang
Taye, dan tidak bertemu Mang Taye, kemudian ke rumah Dek Rundu namun batal mencas lap top karena ada orang tuanya. Lalu saksi DA diajak pergi dan mengambil motor
di parkiran. Saksi DA dibonceng oleh Kontong, sedang terdakwa 1 dibonceng oleh
commit
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terdakwa 2. Dalam perjalanan Kontong meminta uang kepada terdakwa 1 dan terdakwa
2 untuk menyewa kamar hotel, terdakwa 1 memberi uang Rp. 20.000,-. Di kamar hotel
Kontong menyetubuhi saksi DA tapi spermanya dikeluarkan di atas perut saksi DA,
demikian pula terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara bergantian menyetubuhi saksi DA.
Atas perbuatan tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 didakwa dengan dakwaan
alternative, kesatu Pasal 81 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau
kedua Pasal 287 ayat (1) ke -1 KUHP.
Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Negara nomor 99/Pid.A/ 2013/PN. NGR
Persidangan diperiksa oleh hakim tunggal Sukreni, SH, yang dalam pertimbangan
hukumnya telah

menganulir dakwaan alternatif ke satu (menyatakan dakwaan

alternative kesatu tidak dapat diterima), karena para terdakwa yang nota bene adalah
juga anak telah didakwa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menerapkan
sanksi pidana minimum 3 tahun, berdasarkan alasan:
(a) Meskipun dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, hakim tidak mempunyai
kebebasan memilih kelompok dakwaan yang akan lebih dahulu dipertimbangkan,
karena asas hukum lex specialis derogat legi generalis.
(b) Hakim Sukreni mempertimbangkan apakah dalam kasus ini terdakwa dapat
dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Dilihat konteks UU Perlindungan Anak secara keseluruhan ,
dapat dipahami maksud wetgever bahwa Undang-Undang ini ditujukan kepada
siapa: apakah terhadap setiap orang termasuk anak-anak ataukah setiap orang
kecuali anak-anak? Hakim berpedapat bahwa UU tidak mengecualikan dengan
tegas anak sebagai pelaku. Ketentuan Pasal 59 UU no.23 tahun 2002 berbunyi:
“Pemerintah dan lembaga negara lainnya, berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,
penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental,
anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan
penelantaran.”
(c) Hakim Sukreni juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) ke 1 dan Pasal
16 ayat (3) UU Perlindungan Anak: „penangkapan, penahanan, atau tindak pidana
commit to user
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penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilakukan sebagai upaya hukum terakhir‟.
(d) Menurut Hakim Sukreni, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal
paling lama ½ (setengah) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa, yakni
maksimal 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denada maksimal Rp.
150.000.000,- (ancaman pidana dari Pasal 81 UU Perlindungan anak adalah masimal
15 tahun minimal 3 tahun dan pidana denda minimal Rp. 60.000.000,-). Penerapan
ketentuan pidana tersebut dinilai untuk terdakwa anak (anak nakal) tidak seirama
dengan ketentuan tentang perlindungan anak.
(e) Tujuan dari pemidanaan bukan untuk pembalasan dendam, tetapi untuk menjadikan
pelaku menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan,
sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat (konsiderans huruf c UU nomor 12
tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
(f) UU nomor 23 tentang Perlindungan Anak dibuat untuk melindungi seluruh anak
bukan untuk menyengsarakan anak, baik korban maupun pelaku. UU Perlindungan
Anak dibuat untuk memastikan sanksi yang tepat, terbaik dan tidak menghancurkan
masa depan anak.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Sukreni menilai penerapan ketentuan
Pasal 81 UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tidak tepat dan
tidak adil diterapkan bagi para terdakwa yang juga anak, karena sama sekali tidak dapat
melindungi kepentingan masa depan anak, sehingga dakwaan yang demikian haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, para terdakwa tetap dinyatakan
bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana „turut serta melakukan
persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum
berusia 15 tahun, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 287 ayat (1)
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP). Dan menghukum para terdakwa dengan
pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Hakim Sukreni, SH, dilahirkan, dibesarkan dan bersekolah di tanah Bali, alumnus FH
UNUD (Universitas Udayana-Denpasar Bali) tahun 1988, dan menjadi hakim tahun
1996, sementara responden sudah mempunyai 3 orang anak. Dukungan keluarga
sangat penting bagi responden, karena sebagai hakim harus berpindah-pindah
Responden merasa sedih ketika mengetahui bahwa korban dalam perkara a quo
turut berperan dalam terwujudnya delik, Bali sebagai kota wisata dunia serta efek dari
commit
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menuturkan, “Memperhatikan perilaku korban yang baru berusia 14 tahun, yang
sepertinya sudah mengerti akan hubungan seksual, sungguh memprihatinkan, korban
sendiri yang memancing para pelaku dengan video porno yang sengaja dibawa dan
diperlihatkan kepada para pelaku. Namun demikian memperlakukan korban sebagai
pelampiasan hasrat seksual adalah tetap tidak dibenarkan, karena korban masih di
bawah umur dan para pelaku mengetahui hal tersebut.”
Menurut hakim Sukreni, “Permasalahan pokoknya adalah para pelaku juga masih di
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Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar
Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya banding dengan alasan:
(a) bahwa hakim salah mempertimbangkan surat dakwaan, yakni surat dakwaaan
berbentuk alternatif (dakwaan ke satu) dan bukan kesatu Primair.
(b) secara hukum surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima adalah karena alasan
ne bis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, atau karena daluwarsa
sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, atau berdasarkan alasan tidak
termasuk perkara pidana melainkan perkara perdata [yang dimaksud Jaksa
Penuntut

Umum

adalah

Pasal

191

ayat

(2)

KUHAP

sebagai

strafuitsluitinggronden atau alasan penghapus pidana].
(c) Menurut penuntut umum, tidak sependapat dengan alasan formal majelis belaka
padahal dipersidangan seluruh pasal dalam dakwaan ke satu telah terpenuhi.
Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya no. 59/Pid.Sus/2013 /PT/DPS
memutus menerima permohonan banding dengan pertimbangan:
(1) Mengenai surat dakwaan alternatif.
Meskipun surat dakwaan disusun secara alternatif, hakim tidak mempunyai
kebebasan untuk memilih kelompok dakwaan yang akan dipertimbangkan
terlebih dahulu karena asas hukum lex specialis derogat legi generalis.
(2) Mengenai penerapan UU Perlindungan Anak pada dakwaan alternatif pertama.
Bahwa sekalipun UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam
pasal-pasalnya mengancam dengan pidana penjara dan pidana denda yang
tinggi, namun jika hakim yang mengadili perkara anak memahami asas dan
tujuan undang-undang tersebut dibuat serta mencermati dengan sungguhsungguh dan utuh seluruh ketentuan
commit todalam
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pada: Pasal-Pasal 16, 17, 18, 59, 64 UU nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dan Pasal-Pasal 26,28, dan 29 UU no. 3 tahun 1999 tentang
Peradilan Anak.
Berdasarkan

pertimbangan

tersebut,

Pengadilan

Tinggi

menyatakan

bahwa

pertimbangan Pengadilan Negeri keliru dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan
memutus: menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinan bersalah
melakukan tindak pidana „turut serta melakukan persetubuhan di luar perkawinan
dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 tahun‟,sebagaimana
dalam dakwaan primer melanggar Pasal 81 UU nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dan menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa masingmasing selam 10 bulan.
Putusan Kasasi
Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya kasasi dengan alasan:
(a) Sudah tepat jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan pertama
(b)Bahwa pertimbangan perlindungan dan masa depan para terdakwa namun tidak
dipertimbangkan pula rasa keadilan di masyarakat, meskipun perbuatan tersebut
diawali oleh saksi korban sendiri yang memancing perbuatan para terdakwa yang
juga merupakan para pelajar, lebih bisa mengerti perbuatan mereka tersebut dilarang
namun para terdakwa tetap melakukan perbautan itu, serta putusan perkara a quo
akan memicu meningkatnya perkara sejenis. Para Terdakwa diputus dengan UndangUndang Perlindungan Anak, namun tidak dihukum dengan Perlindungan Anak.
Pertimbangan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1659 K/ Pid.Sus/ 2013 berpendapat bahwa
Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya:
(a) Dengan memperingan pidana terhadap para terdakwa, Pengadilan Tinggi
membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan „turut serta melakukan
persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya
belum berusia 15 tahun‟, dan karena itu dijatuhi pidana selama 1 tahun dan 6 bulan.
Pengadilan Tinggi kemudian menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah
melakukan „persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang
diketahuinya belum berumur 15 tahun, dan karena itu dijatuhi pidana penjara
masing-masing selama 10 bulan commit
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(b) Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) memperingan pidana terhadap terdakwa tapi
pertimbangan hukum yang dibuat judex facti justru pertimbangan yang
memperberat, menggunakan falsafah pemidanaan penangkalan/ deterrence yang
mengutamakan efek jera bagi pelaku dan masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi, menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri.
Mahkamah Agung memutus:
1) Menyatakan dakwaan kesatu tidak dapat diterima;
2) Menyatakan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal
81 Ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP dalam dakwaan kesatu tersebut;
3) Menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana „turut serta melakukan persetubuhan di luar
perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15
tahun‟;
4) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan pidana penjara
masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Analisis
Menurut Komariah Emong Sapardjaja, dalam menafsirkan undang-undang, yang
harus diperhatikan adalah „kepentingan hukum yang harus dilindungi‟ pada waktu
undang-undang tersebut dibuat dan juga termasuk menetapkan sifat melawan hukum
dari perbuatan atau setidak-tidaknya secara formal, untuk siapa peraturan hukum itu
berlaku.576
Baik Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri melihat kepentingan hukum
yang harus dilindungi pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni anak itu sendiri,
baik bagi korban maupun terdakwa. Dengan memperhatikan kepentingan hukum yang
hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang, hakim melalui putusannya akan
membuat jenjang kepentingan-kepentingan hukum itu. Hakim dapat mengetahui bila
suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan hukum lainnya, dari studi,
pengalaman, dan renungannya sendiri, yang pada gilirannnya menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.577
commit to user
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Ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak mempunyai batas minimal 3 tahun. Jika
Pengadilan Tinggi mempertahankan asas lex specialis derogat legi generalis secara
konsisten dengan falsafah pemidanaan yang melindungi kepentingan saksi korban yang
anak, pemidanaannya juga tidak boleh kontradiksi dengan melanggar batas minimal
dengan memperingan pemidanaan para terdakwa yang juga anak-anak. Mahkamah
Agung telah memberi peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pemidanaan di bawah
ancaman minimum, akan tetapi dalam perkara a quo, Mahkamah Agung menekankan
konsistensi dalam mempertimbangkan kepentingan hukum yang dilindungi.
Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan hukum yang harus dilindungi
oleh UU Perlindungan Anak, sehingga jika diterapkan pada pelaku anak maka justru
akan melanggar kepentingan perlindungan anak sebagai pelaku. Untuk menghindari
perbenturan kepentingan, maka penerapan undang-undang perlindungan anak dalam
perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun terhadap para terdakwa
tetap dijatuhi pidana yang dianggap setimpal dengan kesalahannya.

Permasalahan pemidanaan tidak hanya terjadi dalam acara perkara biasa, karena
ketika Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan (diskresi) selaku law maker
berkaitan dengan penanganan perkara yang dalam hal ini kebijakan berkaitan dengan
penanganan tindak pidana ringan dengan tujuan restorative justice, yang mencerminkan
paradigma pemikiran hukum sebagai nilai-nilai melalui Perma no. 2 tahun 2012, maka
pada tataran law enforcer juga membawa konsekuensi tersendiri. Sebagai contoh
putusan pencurian ringan atas nama terdakwa I Made Juni Astawa dari Semarapura
(putusan nomor 48/Pid.C/2015/ PN.Srp) sebagai berikut:
Kasus Posisi
I Made Juni Astawa biasa dipanggil Doglas, adalah seorang tuna wicara yang
berusia 26 tahun, telah didakwa melakukan pencurian 7 ekor itik berbulu coklat milik
saksi korban I Wayan Kerta pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 sekira jam 02.00
Wita (dini hari).
Saksi-saksi I Nyoman Sarjana alias Buleleng dan I Wayan Bargiata, pada sekitar
waktu tersebut melihat terdakwa mengendarai sepeda motor melaju ke arah Subak
Lepang Kawan- Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kab-Klungkung, kemudian
datang lagi dari arah Subak Lepangcommit
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sepeda motor dan membawa
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para saksi curiga jika karung tersebut berisi itik milik korban yang sedang dipelihara di
Subak (sawah) Lepang Kawan, kemudian para saksi mengikuti terdakwa sampai ke
pasar Galiran Klungkung sekitar pukul 04.00 wita. Di pasar Galiran, para saksi
menemui penjual itik bernama Ni Komang Sudiari, yang mengaku baru saja membeli 7
ekor itik berbulu colkat dari terdakwa dengan harga Rp. 45.000,- perekor, sehingga
harga seluruhnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban I Wayan Kerta
baru menyadari bahwa dirinya kehilangan 7 ekor itik pada pagi harinya. Bahwa harga
seekor itik adalah sekitar Rp 45.000,- sampai Rp. 75.000,- di musim hari raya
(galungan). Di persidangan dalam upaya menerapkan prinsip keseimbangan dalam
pembuktian, hakim telah menggunakan tenaga penterjemah yang dapat membantu
hakim dan terdakwa memahami permasalahan yang mendasari perkara.
Hakim Ni Made Utami, SH menerapkan ketentuan PERMA no. 2 tahun 2012, dan
menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan
jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari.
Analisis Pertimbangan Hukum Putusan nomor 48/Pid.C/2015/PN.Srp
Dalam catatan Penyidik disebutkan bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal
364 KUHP, berbunyi : “ perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363
butir 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak
dilakukan dalam sebuah runah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga
barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, diancam karena
pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling
banyak dua ratus lima puluh rupiah”.
Hakim Ni Gusti Made Utami, SH mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa
dilakukan dalam rentang waktu 02.00 wita sampai dengan 04.00 wita termasuk dalam
waktu antara matahari tenggelam sampai matahari terbit sebagai pengertian masih
dalam waktu malam hari, akan tetapi karena tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya melainkan dalam subak (areal persawahan),
sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 364 KUHP.
Pasal 364 butir 4 KUHP mengatur: “apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih
dari dua puluh lima ribu rupiah (sekarang berdasarkan PERMA no.2 tahun 2012 dibaca:
tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00). commit to user
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Hakim dalam perkara in casu mempertimbangkan penerapan PERMA no. 2 tahun 2012
tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP,
dengan alasan:
Pertama, mempertimbangkan penilaian masyarakat bahwa jika perkara-perkara
pencurian dinilai barang yang kecil diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun
sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak sebanding dengan nilai barang
yang dicuri, yang dalam perkara in casu kerugian yang diperkirakan diderita korban
adalah Rp. 300.000,- sehinggga Hakim menerapkan (mengefektifkan) penyesuaian nilai
kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dari PERMA no. 2 tahun 2012, dengan
menerapkan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dalam Pasal 205-210 KUHAP.
Kedua, di persidangan saksi korban mengakui tidak ingin jika terdakwa sampai di
proses di kepolisian, dan saksi korban baru mengetahui ketika terdakwa sudah terlanjur
dilaporkan ke kepolisian. Saksi korban juga baru mengerti bahwa tujuan terdakwa di
laporkan adalah untuk mengamankan diri terdakwa sendiri agar tidak dikeroyok oleh
para peternak yang sering kehilangan ternaknya. Saksi korban merasa kasihan kepada
terdakwa yang karena kondisinya yang bisu dan tuli (tuna rungu dan tuna wicara)
sehingga tidak ada yang mau mempekerjakan terdakwa. Saksi korban memaafkan
terdakwa, apalagi hewan itik yang di curi telah kembali.
Ketiga, dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa dan kecilnya nilai kerugian, serta
pengampunan dari diri korban, hakim menerapkan tujuan keadilan sebagai tujuan
pemidanaan yang sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan kehidupan
masyarakat Bali yang harmonis dan guyub. Hakim mempertimbangkan rasa keadilan
untuk tidak menerapkan pasal 363 KUHP yang harus diperiksa melalui acara
pemeriksaan biasa yang prosesnya panjang dan dilakukan penahanan, hanya karena
merupakan pencurian ternak.
Hakim mempertimbangkan bahwa kondisi fisik terdakwa yang bisu dan tuli bukan
termasuk alasan memaaf sebagaimana yang diatur KUHP, sehingga terdakwa patut
untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.
Pasal 363 ayat 1 huruf e KUHP dikualifikasikan sebagai pencurian dengan
pemberatan

diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun karena

pencurian ternak. Terhadap tempus delicti, hakim hanya melakukan interpretasi
penafsiran undang-undang yakni unsur
„malam
hari‟ (dari jam 02.00 wita s.d. 04.00
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wita) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP yakni dikatakan malam
adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.
Dari pertimbangan sebagaimana dalam poin pertama dan kedua, hakim telah
melakukan interpretasi teologis atau sosiologis dalam mempertimbangkan kesalahan
terdakwa. Interpretasi teologis terjadi apabila makna undang-undang ditetapkan
berdasarkan tujuan kemasyarakatan, disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial
yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk
memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang. Metode ini baru
digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang ditafsirkan dengan pelbagai cara.578
Selama persidangan berlangsung, hakim memperhatikan kondisi diri terdakwa
yang bisu dan tuli. Permasalahannya adalah apakah kondisi diri terdakwa dapat
merupakan alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasanalasan yang menghapuskan kesalahan dari diri si pelaku (terdakwa/ subjektif). Alasan
pemaaf

adalah

schulduitsluitingronden

(alasan-alasan

yang

menghilangkan

pertanggung-jawaban/ toerekenbaarheid) pembuat atas peristiwa yang diadakannya.
Dalam hal sculduitsluitingsgronden, kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa
pidana tetapi tidak dapat dipertanggung-jawabkan (toegerekend) kepada pembuat.579
Sculduitsluitingsgronden

adalah

strafuitluitingsgronden,

yang

merupakan

ontoerekeningsvatbaarheid atau hal yang tidak dapat dipertanggung-jawabkannya
seseorang atas tindakan-tindakannya, yakni sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal
44 ayat (1) KUHP 580 . Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi “tidaklah dapat
dihukum barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
padanya, karena pertumbuhan akal sehatnya tidak sempurna atau karena gangguan
penyakit pada kemampuan akal sehatnya”, masalah pertanggungjawaban, masalah
ontoereken-baarheid.581
Perkataan toerekenbaarheid terdapat dalam memori penjelasan Kitab UndangUndang Hukum Pidana tahun 1881. Menurut Pompe, toerekenbaarheid itu secara
psikologis dapat dianggap terdapat pada diri seseorang, yakni apabila orang tersebut
mempunyai kemampuan untuk menyadari akan arti perbuatannya dan atas dasar adanya

578
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kesadaran semacam itu juga mempunyai suatu kemampuan untuk “menentukan
kehendaknya. Seseorang yang bisu tuli merupakan orang yang mempunyai
pertumbuhan yang tidak sempurna, yang tidak mungkin mendapat pengalaman dalam
pergaulan hidup sehari-hari, sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) KUHP, kecuali
orang tersebut telah mendapat pendidikan khusus untuk itu. 582
Terdakwa adalah penyadang cacat bisu dan tuli, namun menurut hakim Ni Made
Utami,SH, dalam wawancaranya dengan peniliti mengatakan bahwa dipersidangan
terdakwa terlihat mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat pihak
penterjemah menurut ilmunya dan membaca gerak bibir dengan baik, mengerti bahasa
daerah Bali dan Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam persidangan. Terdakwa
juga dapat bercerita dengan menggunakan bahasa isyarat dan bahasa tubuhnya yang
dapat dimengerti oleh hakim, dan penyidik, serta dapat merespon keterangan saksi-saksi
dengan baik. Menurut hakim, terdakwa biasa bergaul dengan masyarakat, mampu
mengendarai sepeda motor dengan baik dan berbadan sehat/kekar. Terdakwa
mengatakan bahwa dirinya terpaksa mencuri karena tidak ada yang mau memberikan
pekerjaan kepadanya, sedangkan para saksi mengatakan bahwa mereka bukan tidak mau
memberi pekerjaan akan tetapi terdakwa yang berbadan kekar mempunyai sifat pemalas
dan sering meninggalkan pekerjaan sehingga tidak dapat dipercaya. Kondisi bisu dan
tuli pada diri terdakwa ternyata tidak menjadi hambatan untuk menjalankan pergaulan
dan pengalaman hidup sehari-hari.
Dari pertimbangan hakim tersebut terlihat jelas bahwa hakim telah bertindak
menafsirkan hukum (undang-undang) sedemikian rupa sehingga sebenarnya melakukan
fungsi layaknya seorang law maker, suatu sikap menerobos formalisme ketentuan
hukum positif yang ada, mengakomodasi aspirasi keadilan bagi masyarakat dan
menjalankan restoratif justice. Hakim telah menyingkirkan keberlakuan Pasal 363
KUHP untuk alasan nilai-nilai keadilan atau moral justification. Dalam perkara a quo,
paradigma pemikiran hakim telah meninggalkan formal justice dengan memperluas
pemaknaan atas Perma 2 tahun 2012 sebagai diskresi (law enforcer) untuk mewujudkan
tujuan hukum sebagai keadilan subtansial.

Permasalahan pemidanaan yang paling menonjol adalah pemidanaan di bawah
ancaman minimum. Terhadap permasalahan
penjatuhan hukuman di luar batas
commit to user
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minimum, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana di
bawah minimum tidak diperkenankan, karena hakim dianggap telah menginjak ranah
kekuasaan Legislatif, utamanya dalam UU Tipikor. Walaupun demikian, penjatuhan
pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A
Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dengan merujuk pertimbangan di atas.583
Penentuan pidana minimum dalam UU Tipikor merupakan bentuk upaya serius
dari pembentuk undang-undang untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia,
namun penentuan pidana minimum tersebut memberi kesan adanya suatu pemaksaan
untuk memenuhi keinginan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal
objektif pada delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan masyarakat/negara,
serta delik-delik yang dikualifisir/ diperberat oleh akibatnya. Akan tetapi, pencantuman
pidana minimum dalam UU Tipikor tidak disertai dengan formulasi tentang aturan/
pedoman pemidanaan yang merupakan suatu aturan khusus di luar KUHP yang
mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya, dan hal ini
berpotensi menimbulkan masalah pada penerapannya.584
Dalam pelaksanaannya, terdapat putusan-putusan hakim dalam perkara tindak
pidana korupsi dengan pemidanaan di bawah minimal dan bahkan pidana bersyarat
(hukuman percobaan atau voorwaardelijk). Menurut Ismail Rumadan, putusan yang
menerobos ketentuan batas minimum pada delik korupsi (tipikor) dilakukan dengan
beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan hakim yang paling mendasar yakni:
adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat delik korupsi tersebut dan peran/
kedudukan terdakwa dalam delik korupsi tersebut. Kriteria tersebut digunakan untuk
mengukur sejauh mana pemidanaan memenuhi rasa keadilan, seperti secara materiil
nilai kerugian keuangan negara yang didakwakan sangat kecil dan peran/ keterlibatan
terdakwa tidak signifikan/ tidak terlalu aktif, sehingga ketentuan formal pidana
minimum dikesampingkan.585
Beberapa perkara korupsi APBD Kota Semarang TA 2003 oleh 11 orang anggota
DPRD (termasuk ketua dan wakil ketua) dengan modus anggaran ganda, yang
disidangkan dalam tiga perkara terpisah, yakni perkara No. 61/Pid.B/2005/ PN.Smg, no.
62/Pid.B/2005/PN.Smg dan no. 63/Pid.B/2005/PN.Smg atas nama terdaka Ismoyo
583
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Subroto,dkk. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan para terdakwa terbukti bersalah
melakukan korupsi dan menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa selama 1
tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.
Pada perkara lain, atas nama terdakwa Ir. HARIS FADILAH bin H. IMAM
HAMBALI, PNS pada Pemda Kabupaten Way Kanan, yang didakwa dengan dakwaan
primair Pasal 2 ayat (1) atau subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, perbuatan terdakwa telah membawa kerugian negara sebesar

Rp.

556.111.712,18 (lima ratus lima puluh enam juta seratus sebelas ribu tujuh ratus dua
belas rupiah delapan belas sen). Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Blambangan
Umbu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak
Pidana Korupsi sebagai mana dalam dakwaan subsider, dan menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun, serta menghukum Terdakwa
membayar uang pengganti sebesar Rp.512.394.819. Pada tingkat banding, Pengadilan
Tinggi dalam putusannya no. 90/Pid/2005/PT.TK, tanggal 23 April 2006, mengambil
alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, namun membatalkan pemidanaannya.
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan
pidana bersyarat terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan
waktu percobaan selama 2 (dua) tahun. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam
putusan no. Putusan MA No. 2471 K/Pid/2006

membatalkan putusan Pengadilan

Tinggi dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah Agung,
walaupun ”hukuman percobaan” sah berdasarkan pasal 14 KUHP, untuk menentukan
hukuman apa yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan sifat
perbuatan terdakwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Analisis
Dasar hukum penjatuhan hukuman percobaan diatur dalam Pasal 14 a – 14 f
KUHP. Pasal 14 a ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa
“Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana
kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya
hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika
di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena
terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang
commit
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masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam
perjanjian itu.”
UU Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas melarang pidana percobaan, dan
bahkan

telah membuka ruang untuk menerapkan vonis yang dibawah ancaman

minimum, yakni ancaman minimum pidana penjara 1 (satu) tahun seperti terdapat pada
Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 9 UU Tipikor. Ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang jika
dikaitkan dengan ketentuan UU Tipikor dengan pemidanaan minimum satu tahun (Pasal
3, Pasal 5, dan Pasal 9 UU Tipikor), secara formal memberi peluang penerapan pidana
percobaan dalam pemidanaan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain terhadap
pemidanaan korupsi yang diancam dengan pidana minimal 1 tahun, memberi peluang
bagi hakim untuk memaknai bahwa ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP juga berlaku
dalam tindak pidana korupsi, namun demikian Hakim wajib mempertimbangkan sifat
dari tidak pidana korupsi itu sendiri sebagai faktor yang memberatkan pemidanaan.
Perkembangan pemidanaan saat ini, memang telah mempertimbangkan hukuman
percobaan sebagai

alternatif pemidanaan

non institusional

khususnya

untuk

menggantikan bentuk pidana badan (penjara dan kurungan), di samping bentuk pidana
penjara dianggap tidak selalu efektif untuk mengurangi kejahatan (tindak pidana). Akan
tetapi, Indonesia telah menganggap korupsi sebagai extra ordinary crime (kejahatan
yang luar biasa) sehingga penanganannyapun juga harus tidak biasa. Ketentuan Pasal 4
UU Tipikor menunjukkan adanya tuntutan yang begitu keras dari masyarakat agar
tipikor tetap dituntut dan dipidana meskipun kerugian keuangan negara telah
dikembalikan pelakunya. Penerapan sifat melawan hukum secara materiil pada tindak
pidana korupsi, juga menunjukan suasana batin masyarakat yang ingin menuntaskan
perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perilaku

yang sudah meresahkan

maslahat dan kesejahteraan bangsa. Sudah selayaknya putusan hakim memikirkan
fungsi preventif dari UU Tipikor sebagaimana yang dimaksud dalam yurisprudensi No.
1500 K/Pid/2006 yang pada intinya mengatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah
suatu hal yang sifatnya balas dendam tetapi untuk memberikan pelajaran pada yang lain.
UU Tipikor menerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam peraturan hukum
pidana materiil di luar KUHP, yakni sanksi yang bersifat double track system, di mana
tujuan pemidanaan pemidanaan tidak hanya pada unsur pencelaan/ penderitaan/
pembalasan, namun juga pada unsur commit
pembinaan/
tindakan yang bersifat fungsional.
to user

285
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

286
digilib.uns.ac.id

2. Penerapan Silogisme Deduktif
Penerapan mempunyai kata dasar “terap” yang dipinjam dari bahasa Jawa “trap”,
karena dalam bahasa Indonesia asli tidak dikenal kelompok (gugus konsonan) “tr”,
didorong oleh kebutuhan untuk menyatakan pengertian yang dalam bahasa Inggris
dinyatakan dengan kata-kata to apply dan applied.586
Ketika membangun penalaran, hakim akan berangkat dari aturan logika formal
yakni silogisme deduksi587 yang terdiri dari tiga proposisi yang disebut „premis‟ yakni :
proposisi pertama yang menyatakan adanya suatu keadaan/kenyataan umum atau suatu
prinsip/norma umum yang disebut premis mayor, seperti dasar hukum atau surat
dakwaan; proposisi kedua yang menyatakan adanya suatu peristiwa/kenyataan/fakta
khusus, yang disebut premis minor, seperti fakta-fakta yang terungkap dalam
pemeriksaan di persidangan, dan terakhir proposisi ketiga yang merupakan konklusi
yang merupakan konsekuensi logis yang timbul dari adanya hubungan antara premis
mayor dan premis minor, 588 dan pada saat itulah hakim akan sampai pada kesimpulan
bahwa terdakwalah orang patut dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
Silogisme adalah bentuk penalaran logis, di mana premis mayor adalah hal yang
umum yakni undang-undang, premis minor adalah peristiwa hukum atau kasus, dan
putusannya adalah kesimpulan logis. Karena kesimpulan logis itu tidak pernah berisi
lebih dari isi premis, maka undang-undang tidak berisi lebih dari yang terdapat dalam
undang-undang dalam hubungannya dengan peristiwa hukum. Demikian pula suatu
putusan hakim tidak akan berisi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang
yang berhubungan dengan peristiwa konkrit.589
Suatu putusan hakim idealnya berisi legal justification (pertimbangan/ penerapan
hukumnya) dan moral justification (justifikasi moral). Legal justification berkaitan
dengan pendayagunaan silogisme dedukitf dan penerapan hukumnya, atau dengan kata
586

Bone Rampung, Pengetrapan atau Penerapan?, bone-rampung.blogspot.co.id, diakses 10 Juni
2015, pukul 11.00 wib.
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Deduksi dikenal juga sebagai logika matematika yang terdiri dari tiga premis, yakni yang umum
(mayor), yang khusus (minor) dan yang kesimpulan (konklusi). Baik penganut aliran hukum alam
maupun para penganut hukum positif keduanya sama-sama berlogika normatif dan mendayagunakan
sologisme deduktif untuk menemukan jawaban mengenai “apa hukumnya” guna mengkaidahi suatu
kasus perbuatan tertentu. Dengan menempatkan fakta ‘duduk perkaranya’ sebagai premis minor, kaum
positivis dengan mudah menemukan simpulan mengenai apakah bunyi hukumnya in concreto dalam
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lain silogisme deduktif adalah legal justification itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud
dengan moral justification berkaitan dengan pemikiran filsafat moral yang setidaknya
menyangkut tiga hal: 1) berkaitan dengan suatu tuntutan moral tertentu, misalnya
tentang „salah‟ atau „benar‟ (right or wrong). Setiap teori tentang moral memiliki
pertimbangan moral sendiri-sendiri; 2) permasalahan berkaitan „pertimbangan moral‟
(moral justification) secara keseluruhan. Why be moral?, bahkan para philosopher
sendiri masih memperdebatkan, dan 3) justifikasi moral bersumber dari moral thinking,
sebagai alasan atau penjelasan mengapa kita ber-moral. 590 Secara keseluruhan moral
justification adalah pertimbangan justice/ keadilan itu sendiri, persoalah tentang layak
tidak layak, pantas tidak pantas suatu pemidanaan.

591

Dengan demikian moral

justification berada di luar pembahasan silogisme sebagai ciri khas hukum positif.
Apabila dikaitkan paradigma sebagai cara pandang atas sosok (gesalt) pemikiran
hukum, maka paradigma positifistik merupakan perwujudan dari silogisme deduktif
yang menerapkan penalaran keberanan koherensi, di mana kebenaran tidak ditentukan
kesesuaian antara proposisi dan kenyataan, melainkan dalam relasi antara proposisi baru
dengan proposisi yang sudah diterima sebagai kebenaran. Fakta adalah premis minor,
sedangkan teori dan peraturan perundang-undangan merupakan proposisi yang dianggap
benar sebagai premis mayor. Sementara paradigma nilai-nilai merupakan penerapan
tidak hanya legal justification namun juga moral justification.

a. Legal Justification
Dalam memeriksa suatu perkara, Hakim harus memperoleh kepastian tentang
sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi. Hanya peristiwa konkrit yang relevan
saja yang harus dibuktikan, dan pada saat itu hakim mulai menyentuh peraturan
hukumnya. Peristiwa yang relevan adalah peristiwa yang penting bagi hukum, yang
dapat mempengaruhi penyelesaian perkara. Dasar untuk menetapkan apakah suatu
peristiwa konkrit itu relevan bagi hukum atau tidak adalah penguasaan tentang
peraturan hukumnya. Tanpa wawasan, intuisi dan penilaian hakim, lingkaran proses
dalam mencari hukum dan peristiwa yang relevan tidak dapat dipecahkan dan
pengambilan putusan tidak dapat dimulai.592
590

T.M Scanlon, Moral Justification, Routledge Encyclopedia of Philosophy, http://www.rep.
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Pendayagunaan silogisme adalah untuk membuktikan adanya suatu peristiwa
hukum dan terdakwalah pelakunya. Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan
berarti memberi kepastian kepada hakim akan kebenaran suatu peristiwa konkrit yang
disengketakan. Peristiwa konkrit yang telah dibuktikan itu dikonstatasi oleh hakim
sebagai peristiwa konkrit yang benar-benar telah terjadi, yakni berisi uraian tentang
duduk perkaranya, ikhtisari yang sistematis dan kronologis jelas suatu gambaran
menyeluruh tentang duduk perkaranya.593 Dalam format pertimbangan hukum putusan,
hakim akan menyebutkan fakta-fakta konkrit yang telah dikonstatasi tersebut,
berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti.
Kemudian setelah peristiwa konkritnya dikonstatasi atau dinyatakan terbukti,
maka peristiwa konkrit itu harus dicarikan hukum (peraturan)-nya, harus diterjemahkan
dalam bahasa hukum, yakni dicari kualifikasinya. Contohnya, Suto meng-gantol atau
menyadap aliran listrik milik Noyo, maka peristiwa ini harus diterjemahkan atau
dikualifikasikan dalam bahasa hukum dengan mencari peraturan hukumnya, yakni Pasal
362 KUHP dengan kualifikasinya adalah “pencurian”. Jadi peristiwa konkrit “Suto
meng-gantol aliran listrik milik Noyo…” diterjemahkan dalam bahasa hukum menjadi
peristiwa hukum “pencurian”.

Tahap kualifikasi ini berakhir dengan ditemukan

masalah hukumnya (legal problem), yang kemudian dicarikan peraturan hukumnya
yang dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang telah diketemukan. Jika peraturan
hukumnya telah diketemukan, maka harus dibahas, ditafsirkan atau dijelaskan isinya
jika sekiranya tidak jelas (interpretasi) atau dilengkapi kalau sekiranya ada kekosongan
atau ketidak lengkapan hukum (agumentum) atau diadakan konstruksi hukum. Karena
peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum kompleks
sifatnya sehingga harus dianalis. Bagan kualifikasinya adalah sebagai berikut:594

?

Diterjemahkan dalam
bahasa hukum

Pasal 362 KUHP (unsurnya):
1. Barang siapa
2. Mengambil
3. Barang
4. Milik orang lain
5. Dengan melawan hukum
Kualifikasi : pencurian

Apa kualisikasinya?

1. Suto
2. Meng-gantol
3. Aliran listrik
commit to
4. Milik Noyo
5.593Dengan
melawan
hukum
Sudikno Mertokusumo, Op.cit. hlm.104-105.
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Suto mencuri aliran
listrik milik Noyo dg
melawan hukum

peristiwa konkrit (das sein)

peristiwa hukum

Menurut Kelsen, dalam setiap perilaku/peristiwa yang telah terjadi, terdapat [paling
tidak] dua dimensi yang dapat diamati: pertama, adalah dimensi alamiah- empiris, yakni
fakta material (perilaku/peristiwa) faktual teramati, yang terjadi dalam ruang dan waktu
yang tunduk pada dan diatur oleh hukum kasual. Keabsahan – keberadaan “sesuatu
yang ada/ is”, bagaimana “sesuatu yang ada” itu “mengada” atau “berlaku”- perilaku
yang demikian, mendasarkan pada eksistensi fisiknya, yang ditemukan oleh hukum
sebab-akibat yang ada di alam. Penggolongan tindakan-tindakan yang terjadi di alam
sebagai hukum, hanya menyatakan keabsahan norma yang memuatnya sesuai dalam hal
tertentu dengan keabsahan peristiwa sebenarnya, dan; kedua,dimensi makna normative,
yakni makna khusus yang muncul dari fakta material (perilaku/peristiwa) yang teramati,
yang tidak determinan secara spasial dan temporal (tidak terikat ruang dan waktu).
Makna khusus ini, berupa fakta yang tetap akan ada (melekat) pada tindakan atau
peristiwa tertentu, meskipun fakta materialnya berlalu. Dimensi kedua inilah yang
menjadi objek dari kognisi ilmu hukum, bukan meliputi dimensi yang pertama.595
Kognisi menjadi hukum ketika ia menafsirkan fakta material yang telah
diperkirakan pada tahap pra-kognisi, sebagai katagori yang ditetapkan dalam norma.
Penafsiran ini hanya mungkin dilakukan jika muatan fakta material itu diketahui dengan
cara yang sangat khusus, yakni sebagai muatan norma. Sebuah peristiwa dikatakan sah
atau tidak sah, bukan karena realita (sifat alamiahnya), akan tetapi karena maknanya,
logika objektif yang melekat pada tindakan tersebut, yakni muatan aktual dalam
perilaku/ peristiwa tersebut sesuai dengan muatan norma. Norma-norma [hukum positif]
yang memberikan karakter sah atau tidak sah pada fakta material inilah yang menjadi
tujuan kognisi hukum. 596 Sebuah norma berisi pernyataan yang maknanya adalah
sebuah perintah, pemberian izin atau pemberian wewenang. Makna yang terkandung di
dalamnya bukanlah bahwa sesuatu itu “ada”

[das sein] melainkan sesuatu itu

597

“seharusnya” [das sollen].

595
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Menurut Sutandyo Wignjosoebroto, para penganut aliran hukum alam maupun
para penganut hukum positif keduanya sama-sama berlogika normatif dan
mendayagunakan silogisme deduktif untuk menemukan jawaban mengenai “apa
hukumnya” guna mengkaidahi suatu kasus perbuatan tertentu. Dengan menempatkan
fakta „duduk perkaranya‟ sebagai premis minor, kaum positivis dengan mudah
menemukan simpulan mengenai apakah bunyi hukumnya in concreto dalam suatu
perkara tertentu. 598 Ajaran monistis dan ajaran dualistis dalam merumuskan tindak
pidana sama-sama menerapkan logika normatif, dengan demikian penerapan ajaran
dualistis ataupun monistis dalam merumuskan tindak pidana keduanya sama-sama
mendayagunakan penalaran silogisme deduktif itu sendiri. Permasalahannya adalah
bagaimana

hakim

menerapkan

paradigma

pemikiran

hukumnya

melalui

pendayagunakan silogisme untuk memecahkan perkara.
Sesungguhnya “positivisme hukum” berangkat dari “positivisme logis” (filsafat
hukum), namun “positivisme hukum” mereduksi logiko-empirisme yang berangkat dari
penalaran bahwa kebenaran hanya mungkin diverifikasi melalui pembuktian empiris.
Positivisme logis (aliran filsafat), dalam wacana filsafat pengetahuan (epistemologi)
didasarkan dari empat asas: empirisme, positivisme, logika dan kritik ilmu. Empat asas
ini kemudian mengejewantah menjadi lima asumsi dasar: 1) logiko empiris, 2) realitas
objektif, 3) reduksionisme, 4) determinisme, dan 5) bebas nilai. Logiko empiris berpijak
dari pemikiran bahwa kebenaran (ilmu pengetahuan) hanya bisa diverifikasi melalui
pembuktian empiris. Setiap pengetahuan diperoleh secara aposteriori, bukan apriori.
Akan tetapi model penalaran “positivisme hukum” justru menghindari asas logika
empirisme. Ilmu hukum dogmatis terkadang menghindari kebenaran-kebenaran yang
secara empiris dapat dibuktikan “ketidakbenarannya”.599
Dalam praktek peradilan, tidak ada kasus-kasus yang betul-betul sama, yang ada
hanyalah kemiripan, kesamaan atau keserupaan. Kesamaan atau keserupaan suatu kasus
merupakan suatu penilaian yang subjektif, apa yang nampak serupa bagi seorang hakim
belum tentu dipandang sama oleh hakim yang lain. Ketika hakim menerapkan suatu
norma umum dari hukum yang dianggap valid dari suatu perkara, sesungguhnya tidak
sama dengan yang dirumuskan in abstracto dalam norma hukum (perundangundangan). Premis mayor merupakan peraturan perundang-undangan, premis minor
commit to user
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merupakan fakta, namun fakta tersebut tidak dapat dicocokan begitu saja (terberi).
Semua fakta harus dipersepsikan, dikualifikasikan berdasarkan katagori-katagori
hukum, yang selama melakukan persepsi, kualifikasi dipengaruhi oleh faktor-faktor
pendidikan, proses-proses psikologi, orientasi seksual, ideologi dan sebagainya. Kala
itulah dalam ilmu hukum normatif (penalaran) diperlukan juga metode induktif, guna
mengkonstruksikan fakta-fakta materiil menjadi fakta hukum. Fakta-fakta materiil
hukum itu dipilah-pilah, bahkan menggunakan proses persepsi dan kualifikasi
berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum untuk dapat menjadi fakta hukum.
Fakta hukum bukanlah bahan mentah, melainkan fakta yang sudah diinterpretasikan dan
dievaluasi. Demikian pula simpulannya, tidak begitu saja “mengalir” dari premis-premis
silogisme. 600 Dengan demikian, pola penalaran hakim dalam menyelesaikan kasuskasus konkret adalah dengan memadukan dua pendekatan sekaligus secara bersamaan,
yakni pola bottom-up yang nondoktrinal-induktif dan pola top-down yang doktrinal
deduktif. Hal ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:601
1.
2.

TEORI

Deduktif
(top down)

3.
4.
Hipotesis
s

Pattern
5.
s

6.

Induktif 7.
(button-up)

600

Observation/ data

Metode induksi dalan mempreskripsikan sebenarnya bukan hanya ketika mengkonstruksi
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b. Kelemahan dalam Penerapan Silogisme
Penggunaan penalaran silogisme memang sangat membantu dan memudahkan
hakim untuk membangun opini, yang dibutuhkan adalah kemampuan hakim
membangun ratio decidendi dengan memenuhi proposisi dalam premis mayor (pasal
yang dituduhkan) dan premis minor (mengungkap fakta dipersidangan) untuk kemudian
tercapai kesimpulan yang objektif mengenai pemidanaan. Akan tetapi pada
kenyataannya masyarakat pencari keadilan di Indonesia berkultur majemuk, sehingga
keberadaan hakim bukan lagi sekedar mulut yang membunyikan kalimat undangundang yang berlogika dan bekerja secara mekanik. Hakim Indonesia harus mampu
untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berkultur majemuk, bukan sekedar
kepanjangan tangan dari badan legislatif atau berparadigma positivistik.
Penggunaan penalaran silogisme deduktif yang bersifat tertutup, yang hanya
menempatkan undang-undang (hukum positif) pada premis mayor, ternyata tidak
mampu menjawab seluruh permasalahan (perkara pidana), sekalipun pasal yang
didakwakan merupakan delik formil yang dianggap sederhana / soft case ( seperti delik
tanpa kualifikasi) dapat menjadi berat (hard case) ketika bersinggungan dengan
pluralisme hukum atau bersinggungan dengan delik adat karena positivisme hukum
menganggap semua permasalahan telah diatur dalam hukum (positif) sementara
masyarakat mempersepsikan lain. Dengan kata lain, penerapan silogisme tidak lagi
hanya sekedar legal justification, karena pada kenyataannya perkembangan masyarakat
menuntut dimensi lain selain positivistik seperti moral dan keadilan, sebagai contohnya
delik pembunuhan berencana oleh Masidin dan kawan-kawan, delik zina berdasarkan
hukum adat, delik susila drati karma atas nama terdakwa Ni Wayan Simpen dan I
Wayan Kartawa dari Amlapura Bali .

Kasus pembunuhan berencana (Putusan Pengadilan Negeri Ketapang no.
57/1968/Singkat tanggal 4 November 1968 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta no.
2/1969/PT.Pidana tanggal 20 Oktober 1969, jo Putusan Mahkamah Agung no. 20
K/Kr/1970 tanggal 3 November 1970.)
Masidin bin Sumpai (terdakwa I), Limpahung bin Djahir (terdakwa II) dan
Minijik bin Mansohor (terdakwa III), Melinijir bin Pinin (terdakwa IV), Mailip bin
Halua (terdakwa V) dan Karung bin commit
Bungkong
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sama melakukan delik pembunuhan berencana yang dilakukan untuk memenuhi hukum
adat.
Kasus posisi
Para terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa Si Unjis
binti Sanggih yang telah berbuat sumbang (dengan Azis) dan penduduk Kampung
Pembuluh merasa menderita karena perbuatan zinah tersebut. Pembunuhan dilakukan
secara bersama-sama dengan cara menikamkan sebilah keris pada bagian dada sebelah
kiri atau pada bagian tubuh lainnya, pada tanggal 5 Mei 1968 di Kampung Bangkal
Serai, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Para terdakwa didakwa
berdasarkan dakwaan alternatif bersubsideritas, yakni alternatif kesatu primer diancam
dengan Pasal 340 jo. 55 KUHP, subsider diancam dengan Pasal 338 jo. 55 KUHP,
dakwaan alternatif ke dua primer diancam dengan Pasal 340 jo. 55 jo. 53 KUHP,
subsider diancam dengan Pasal 338 jo.55 jo.53 KUHP
Pada peradilan tingkat pertama, para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana “pembunuhan dan percobaan pembunuhan” dan dijatuhi hukuman
pemidanaan yang bervariasi berdasarkan perannya: terdakwa I dijatuhi pidana penjara 2
(dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, terdakwa II pidana penjara 1 (satu) tahun dan 9
(Sembilan) bulan, terdakwa III pidana penjara 9 (Sembilan) bulan, terdakwa IV pidana
penjara 7 (tujuh) bulan, terdakwa V pidana penjara 5 (lima) bulan dan terdakwa VI
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pada tingkat banding, Hakim Tinggi menilai
bahwa sifat hukum adat dari pembunuhan tersebut tidak terbukti dan membatalkan
putusan Pengadilan Negeri dengan menyatakan para terdakwa II, III, IV, V bersalah
turut serta melakukan kejahatan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan
percobaan pembunuhan, dan menghukum masing-masing dengan pidana penjara selama
4 (empat) tahun, sedangkan terhadap terdakwa I dinyatakan bersalah melakukan tindak
pidana membantu melakukan kejahatan pembunuhan berencana dan membantu
melakukan percobaan pembunuhan dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun. Pada tingkat kasasi, para pemohon mengajukan alasan bahwa perbuatan yang
mereka lakukan semata-mata karena menjalankan adat, disebabkan rakyat Kampung
Pembuluh Lima telah menderita akibat ada dua orang berbuat sumbang (zinah) yakni Si
Unjis dan Amid. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para pemohon dan
menilai bahwa sifat hukum adat pembunuhan tersebut tidak terbukti, alasan
pembunuhan yang dilakukan untuk memenuhi hukum adat bukan merupakan hal yang
membebaskan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP.
commit to user
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Kasus pidana adat zina (putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh no. 51/ 1951
tanggal 15 Juni 1951 jo. no. 28/1971/PT Banda Aceh tanggal 17 Nopember 1975 jo.
Putusan Mahkamah Agung no. 93 K/ Kr/ 1976 tanggal 19 Nopember 1976).
Para terdakwa Zainabun binti Muhammad (terdakwa I) yang belum menikah dan
Hasyim bin Hamzah (terdakwa II) yang belum menikah, pada hari Sabtu di tahun 1971
di sebuah pondok kandang kerbau dan di kebun cengkeh di Kampung Nusa,
Kemukiman Khueh, Kecamatan Lhonga, Banda Aceh telah beberapa kali melakukan
zina antara mereka atas kemauan bersama dengan tidak ada paksaan diantara mereka
sehingga menyebabkan terdakwa I hamil. Perbuatan para terdakwa diancam dengan
Pasal 5 ayat (3) sub. B jo. Pasal 5 ayat (3) UU Drt 1/ 1951 jo. Pasal 284 ayat (1) KUHP.
Pada peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri menyatakan perbuatan para
terdakwa telah terbukti dan para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pidana adat
zina, dan menghukum terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan
terdakwa II selama 6 (enam) bulan. Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi. Terdakwa I mengajukan kasasi dengan alasan: bahwa keluarga
terdakwa I telah berupaya menyelesaikan secara baik-baik dengan terdakwa II, namun
terdakwa II tetap tidak mau bertanggungjawab, sementara terdakwa II menyangkal telah
melakukan hubungan kelamin dengan terdakwa I, karena menurutnya terdakwa I
bermoral bejat dan sering keluar malam.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan zina tersebut dahulu pernah
diperiksa oleh Pengadilan Adat, namun Mahkanah Agung tetap berpendapat bahwa para
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana zina adat, dengan pertimbangan: a)
perbuatan zina (hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan) adalah perbuatan
terlarang terlepas dari tempat perbuatan dilaksanakan, tempat umum atau tidak seperti
yang disyaratkan Pasal 281 KUHP, ataupun persyaratan apakah salah satu pihak itu
kawin atau tidak sebagaimana yang dimaksud Pasal 284 KUHP, b) dalam perkara ini
delik adat zina yang dituduhkan itu lebih mendekati Pasal 281 KUHP dari pada Pasal
284 KUHP sebagai bandingnya seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 5 ayat (3) sub. b
UU Drt no. 1 tahun 1951. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang
memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai
perbuatan pidana yang mempunyai bandinganya dengan KUHP. Mahkamah Agung
menyatakan para terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana adat zina.
commit to user
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Dari pertimbangan Mahkamah Agung terlihat paradigma positivisme yang begitu
kuat untuk menerapkan KUHP melalui ketentuan Pasal 5 ayat 3 sub b UU Darurat no 1
tahun 1951, meskipun dilakukan dengan tidak konsisten karena judex juris melanggar
asas legalitas dengan merubah pasal yang didakwakan. Dalam kasus a quo

yang

didakwakan adalah Pasal 284 sebagai bandingannya dengan delik adat zina untuk dapat
menarik kewenangan Pengadilan Negeri dalam peristiwa pidana adat zina, sementara
Pasal 281 KUHP bukanlah pasal dakwaan yang disandingkan dengan Pasal 5 ayat (3)
sub.b UU Drt 1/1951. Sepatutnya judex juris menyatakan dirinya tidak berwenang
mengadili perkara tersebut karena sudah diadili oleh pengadilan adat atau setidaktidaknya menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur
dakwaan dalam Pasal 284 KUHP.

Kasus delik susila drati karma dari Amlapura Bali (Putusan no. 159/PID.B/
2006/PN.AP jo. 03/Pid.B/2007/PT.DPS)
Kasus Posisi
Ni Wayan Simpen/ Terdakwa I (perempuan yang bersuami sah dengan laki-laki
bernama I Ketut Madia) pada sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2006
di Dusun /Banjar Desa Tengah Bebadem Kecamatan Bebadem Kabupaten Karangasem
/ Amlapura, telah berbuat zinah dengan laki-laki bernama I Nyoman Suryadanyana alias
Regen/ Terdakwa II.
Peristiwa bermula dari perkenalan dan pertemanan terdakwa I dengan terdakwa
II, lalu mereka berdua saling mencintai, walaupun terdakwa I telah mempunyai suami.
Kemudian disekitar bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Agustus 2006, sekitar
pukul 02.30 wita, terdakwa I dengan terdakwa II melakukan hubungan badan
selayaknya suami-istri beralas karpet di dalam kios milik terdakwa I di dusun Tengah
Desa Bebadem, dan persetubuhan tersebut mereka lakukan berulang-ulang sebanyak
kurang lebih lima belas kali sejak bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2006.
Atas perbuatan tersebut, terhadap terdakwa I diancam dengan Pasal 284 ayat (1)
ke 1e huruf b KUHP, dan terhadap terdakwa II diancam dengan Pasal 284 ayat (1) ke 2e
huruf a KUHP. Selama menjalani pemeriksaan preadjukasi dan adjudikasi, terhadap
para terdakwa tidak dilakukan penahanan.
Penuntut Umum dengan Suratcommit
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secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan zina melanggar Pasal
284 ayat (1) ke 1-e huruf b KUHP, sedangkan terdakwa II I Nyoman Suryadyana alias
Regen terbukti bersalah melakukan perbuatan zina melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 2e
huruf a KUHP, 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa
selama 7 (tujuh) bulan penjara.
Pada Pengadilan tingkat pertama, para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
hukuman pidana masing-masing dengan masa percobaan (voorward delict), yakni 9
(Sembilan) bulan pidana penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, karena Majelis
Hakim mempertimbangkan sanksi adat yang telah dijalani para terdakwa sebagai hal
yang meringankan hukuman.
Penuntut Umum mengajukan upaya banding, karena menganggap putusan
Pengadilan Negeri terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Pengadilan Tinggi
mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum dan memidana para terdakwa
dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Dalam pertimbangan
hakim majelis banding telah mengabaikan peran sanksi adat karena diangap tidak
memenuhi rasa keadilan bagi korban. Pada saat Majelis Hakim Banding menjatuhkan
pemidanaan, para terdakwa sudah menikah.
Analisis
Dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 159/PID.B/2006/PN.AP Majelis hakim
berpendapat bahwa para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana zina, dan para terdakwa dijatuhi pidana. Dalam menjatuhkan
hukuman, Hakim mempertimbangkan keadaan para terdakwa yang telah mengakui
perbuatannya dan terdakwa II mau bertanggung jawab atas mengambil terdakwa I
sebagai istri setelah bercerai dengan suaminya, serta keduanya telah menjalani sanksi
adat.
Atas pertimbangan tersebut, Majelis hakim memutuskan pada pokoknya: 1) terdakwa
I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan, dan
terdakwa II melakukan tindak pidana turut melakukan perbuatan zina, 2) menjatuhkan
pidana terhadap para terdakwa dengan pidana masing-masing selama 9 (Sembilan)
bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
Penuntut Umum mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri dengan
alasan pokok bahwa putusan tersebut
terlalutoringan,
commit
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tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah merusak rumah
tangga saksi I Ketut M.602
Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara nomor 03/Pid.B/2007/PT.DPS,
tertanggal 7 Febuari 2007 mengabulkan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Banding sependapat dan mengambil
alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, namun tidak sependapat dengan
pemidanaannya. Menurut Majelis Hakim Banding pemidanaan yang dijatuhkan
pengadilan tingkat pertama terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi
pelakunya dengan alasan: a) terdakwa I adalah istri sah dari saksi korban (I Ketut M)
dan ibu dari dua orang anak yang masih memerlukan kasih sayang, sehingga perbuatan
terdakwa I dan terdakwa II tersebut menyebabkan hancurnya rumah tangga sakasi
korban dan hilangnya kasih sayang anak dari ibunya, b) hukuman adat yang dibebankan
kepada terdakwa II untuk mengawini terdakwa I karena telah berbuat zinah bukanlah
alasan untuk mengurangi dan meringankan hukuman terdhadap terdakwa I dan
terdakwa II. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara
kepada masing-masing terdakwa I dan terdakwa II selama 3 (tiga) bulan.603
Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terlihat bahwa majelis
hakim masih mempertimbangkan peranan hukum adat Bali. Pemberlakuan hukum
pidana adat oleh hakim di pengadilan berkaitan erat dengan ketentuan Undang-Undang
Darurat

nomor

1

tahun

1951

tentang Tindakan-tindakan

Sementara

untuk

Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan
Sipil. Menurut Muladi, ketentuan Pasal 5 ayat (3) Huruf b UU Darurat tersebut, dapat
disimpulkan: pertama, bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan
dalam KUHP di mana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan
ancaman pidananya

adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda

sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan dalam KUHP). Akan tetapi
untuk tindak pidana berat dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun, sebagai
pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa. Kedua, tindak pidana
adat yang ada bandingannya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan
ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Ketiga, sanksi adat dapat dijadikan pidana
pokok atau pidana utama bagi hakim dalam mengadili perkara yang menurut hukum
commitUmum
to user
Lihat Memori Banding Jaksa Penuntut
Kejaksaaan Negeri Amlapura tertanggal 26
Desember 2006.
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Lhat Putusan nomor 03/PID.B/2007/PT.DPS tertanggal 7 Desember 2007.
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yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP,
sedangkan tindak pidana yang ada bandingannya dalam KUHP harus dijatuhi sanksi
sesuai dengan ketentuan KUHP.604 Dari ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU no. 1/Drt/1951
tersebut jelaslah bahwa hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk
dieliminasi atau dihapuskan dari sisten hukum Indonesia dan diganti oleh peraturan
perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkara pada umumnya
disalurkan melalui peradilan umum.605
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang menyebutkan “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,
merupakan dasar yang kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan keberlakuan hukum
adat ketika mengadili perkara pidana.
Dalam penerapan hukum adat Bali dikenal pelanggaran adat

zina atau subang

yang disebut drati karma, yakni pelanggaran adat yang merupakan hubungan seksual
antara seorang wanita dan seorang laki-laki sedangkan mereka masih dalam ikatan
perkawinan dengan orang lain.606
Apabila diperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar
1945

beserta penjelasannya, maka setiap undang-undang yang dikeluarkan dan

berhubungan dengan eksistensi hak-hak tradisi yang bersifat istimewa, harus selalu
diperhatikan. Pemerintah sejak dahulu sampai sekarang tetap konsisten menjalankan
amanat UUD 1945 dengan selalu memperhatikan „otonomi asli‟ yang dimiliki oleh
persekutuan-persekutuan hukum adat Indonesia, seperti marga dengan dusun-dusunnya
di Sumatera Selatan, Kurai dengan huta-hutanya di Angkola dan Mandailing,
perserikatan huta di Sumatera Utara, Nagari di Minangkabau, dan „desa adat‟di Bali.
Atas dasar kewenangan itu pula „Desa Adat‟ di Bali memiliki kewenangan untuk
membuat „awig-awig‟ atau hukum adat (Desa Mawa Cara) yang wajib ditaati oleh
seluruh warga desa (krama desa). Bila terjadi pelanggaran terhadap awig-awig ini,
maka pimpinan Desa Adat (penjuru desa) akan bertindak sebagai pelaksana dan

604

Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Alumni, Bandung, 2012, hlm.419.
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Wayan P. Windia, Danda Pacamil, Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali,Upada Sastra,
Denpasar, 1989, hlm.85.
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sebagai lembaga peradilan desa (Kerta Desa) yang memberi keputusan (niwakang
pamutus).607
Dalam pelanggaran drati karma yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II
tersebut, Desa Pekramen Bebandem pada tanggal 20 Oktober 2006 telah menjatuhkan
sanksi

adat

(surat

Keputusan

Paruman

Desa

Pekramen

Bebandem

nomor

64/DPB/X/2006) 608 . Para terdakwa, I Komang Suryadnyana (terdakwa II) dan Ni
Nengah Simpen (terdakwa I) dikenakan sanksi (denda) masing-masing berupa beras 100
kg dan mereka dikucilkan selama 3 (tiga) tahun, di mana selama itu tidak
diperbolehkan: 1) Memasuki Pura-Pura di Desa Pekramen Bebandem, 2) Tidak boleh
menggunakan harta kekayaan milik Desa Pekraman Bebandem, 3)di Banjar atau
kelompok warga, 4) apabila selama dikucilkan kemudian mereka berdua meninggal,
boleh memakai kuburan di luar (hilir/bawah). Setelah habis masa dikucilkan selama 3
tahun, mereka berdua harus melaksanakan penyucian diri kemudian menghaturkan
“guru piduka” di kahyangan tiga di Desa Pekraman Bebandem. Apabila mereka berani
melanggar keputusan di atas akan dikenakan sanksi ganda di desa Pekramen Bebandem.
Surat Keputusan Adat Desa Pekraman Bebandem
DESA PERKRAMAN BEBANDEM
Bebandem, 20 Oktober 2006
No
: 64/DPB/X/2006
Lampiran:Perihal : Pamidanda (denda)
Sejeroning Paruman Desa Pekraman Bebandem ring Raina: Wraspati Wage Tolu
tanggal 19 Oktober 2006 ritatkala jagi ngemargiang pamidanda sang melaksana
adratikramasedurungne sampun taler keanutang ring daging awig-awig, minakadi
suakertan Desa Pekraman sane sampun memargi taler keanutang ring sewalapatra sane
ngeranjing ke Paruman Desa Pekraman sekadi :
1. Sewalapatra sane mapeteges perdamaian I Ketut Madia sareng I Komang
Suryadnyana
2. Taler sampun keantung ring daging awig-awig sane mepeteges kea los-asian
3. Dwaning sang melaksana sadurungne nenten naen mekaria biota ring Desa Pekraman
Menika awanane pamidanda sane jagi ketibakang keringanang. Mejalaran antuk punika
ruman raris memutuskan pamidanda sekadi lembarane ring sor puniki.
Keliang Desa Pekraman Bebandem
(I Wayan Gede Gumi)

Terjemahan bebas: (Di dalam Paruman Desa Pekraman Bebandem pada hari Kamis Wage
tanggal 19 Oktober 2006 pada saat akan memutuskan denda seseorang yang berbuat jahat
yang sebelumnya juga telah disesuaikan dengan isi awig-awig sebagai keadilan Desa
607

I Made Suasthawa Dharmayuda, Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali,
Upada Sastra, Denpasar, 2001, hlm.52,53. commit to user
608
Lihat Keputusan Desa Adat “Desa Pekraman Bebandem” KarangAsem nomor 64/DPB/X/2006,
tanggal 20 Oktober 2006.
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Pekraman yang sudah berjalan, juga disesuaikan dengan surat yang ditujukan ke Paruman
Desa Pekraman seperti:
1. Surat yang menyatakan perdamaian antara I Ketut Madia dengan I Komang Suryadnyana
2. Juga disesuaikan dengan isi awig-awig yang berdasarkan rasa kasih sayang
3. Mengingat yang berbuat sebelumnya tidak pernah berbuat huru hara di desa Pekraman;
Itulah sebabnya denda yang diterapkan diringankan. Berdasarkan hal tersebut Paruman
(Rapat ) kemudian memutuskan denda seperti terlampir di bawah ini.)

DESA PEKRAMAN BEBANDEM
Dading Keputusan Desa Pekraman Bebandem
No.
: 64/DPB/X/2006
Lampiran: Prihal : Pamidanda
Medasar untuk Keputusan Paruman Desa Pekraman Bebandem ring Raina: Wraspati Wage
Tolu,tanggal 19 Oktober 2006, megenah ring Baleagung Desa Pekraman Bebandem luman
raris memutuskan munggwing wicara sane nibenin I Ketut Madia, nganinin dratikrama/
angrabini wong arabi kalaksanayang antuk I Komang Suradnyana sarenga Ni Wayan Simpen.
Manut ring sukertan minekadi daging awig-awig Desa Pekraman Bebandem, raris luman
memutuskan mantuka ring melaksana sekadi I Komang Suradnyana sarenga Ni Wayan
Simpen, Raris kekeninin pamidanda soang-soang diri merupa beras 40 pukang/100 kg. tan
kesepekang sejroning 3 taun.
sejroning kesepekang nenten kedadosang:
1. Ngeranjing ke Pura-pura Desa Pekraman Bebandem
2. Nenten dados nganggen duen Desa Pekraman Bebandem
3. Ketenggangin ring Banjar utawi Pemaksan
4. Sejroning kesepekang raris sang kalih padem, polih nganggen setra teben.
Ring sampun telas waneng 3 taun sang kalih mangda ngewentenang pabresihan raga raris
ngaturang guru piduka ring Kahyangan Tiga Desa Pakraman Bebandem.
Ring sang kesepekang purun memurung keputusan ring ajeng jaga kekininin danda panikel
Desa Pekraman Bebandem.
Asapunika nganinin pamutus pamidanda, sane katibakang ring I Komang Suradnyana
sarenga Ni Wayan Simpen. Ngawit kemargian ring Rainahinucap ring ajeng.
Bebandem, 20 Oktober 2006
Keliang
Desa Pekraman Bebandem
terjemahan bebas:
Berdasarkan keputusan rapat Desa Pekraman Bebandem pada hari Kamis Wage, 19-10-2006,
bertempat di bale agung Desa Pekraman Bebandem, Pekraman kemudian memutuskan mengenai
masalah yang menimpa I Komang Suryadnyana tentang adat dratikarma/ menyetubuhi orang bersuami
yang dilakukan oleh I KOmang Suryadnyana dengan Ni Nengah Simpen.
Sesuai dengan rasa keadilan dalam awig-awig Desa Pekraman Bebandem, lalu Pekramen
memutuskan terhadap yang berbuat: I Komang Suryadnyana dan Ni Nengah Simpen dikenakan sanksi
(denda) masing-masing berupa beras 100 kg. juga dikucilkan selama 3 (tiga) tahun. Selama dikucilkan
tidak diperbolehkan: 1)Memasuki Pura-Pura di Desa Pekramen Bebandem, 2) Tidak boleh menggunakan
harta kekayaan milik Desa Pekraman Bebandem, 3) … di Banjar atau kelompok warga, 4) Selama
dikucilkan kemudian mereka berdua meninggal, boleh memakai kuburan di luar (hilir/bawah)
Setelah habis 3 tahun mereka berdua agar melaksanakan penyucian diri kemudian menghaturkan “guru
piduka” di kahyangan tiga di Desa Pekraman
Bebandem.
commit
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Demikian keputusan sanksi/denda yang dikenakan pada I Komang Suradnyana dan Ni Nengah Simpen
mulai dilaksanakan pada hari tersebut di atas}

Perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa I dan II tersebut ada padanannya
dalam KUHP, yakni pasal 284 KUHP, namun Hakim Pengadilan Negeri Amlapura
tetap mempertimbangkan keberadaan keputusan adat tersebut sebagai hal yang
meringankan pemidanaan. Pada dasarnya sanksi adat selalu berpedoman pada nilai-nilai
dasar

agama

(satyam),

sehingga

pelaksanaannya

selalu

berorientasi

kepada

mengembalikan kesucian desa dan kedamaian desa (ngewaliang kesudhamalan desa lan
kasukethanya). Para terdakwa adalah warga desa Pekraman (Bebandem), desa
Pekraman adalah desa dresta atau kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang
mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat
Hindu secara turun termurun dalam ikatan kahyangan tiga/ kahyangan desa, yang
mempunyai wilayah dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangga
sendiri.609
Dengan

memberikan

hukuman

pemidanaan

berupa

pidana

bersyarat

(voorwaardelijke veroordeling), dapat diartikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Amlapura mempertimbangkan tujuan pemidaan untuk melindungi masyarakat,
menjaga keselamatan masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. 610 Dalam pidana
bersyarat dikenal syarat umum dan syarat khusus, syarat umum adalah terpidana
bersyarat tidak akan melaksanakan delik apapun dalam waktu yang ditentukan,
sedangkan syarat khusus ditentukan oleh hakim. 611 Dari segi manfaat maka pidana
bersyarat tersebut juga memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk menjalankan
hukuman sanksi adat dengan baik. Akan tetapi Hakim Pengadilan tingkat Banding
mempunyai pandangan yang berbeda, dengan mengangap bahwa pidana bersyarat yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sebagai hukuman yang terlalu ringan, sanksi adat

609

Wayan P Windia, Op.cit, hlm. 1.
Eddy O.S.Hieriej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014,
hlm.405.
611
Pelaksana (eksekusi) pidana bersyarat adalah Jaksa melalui pengawasan terhadap terpidana.
Namun dalam prakteknya, pengawasan Jaksa tidak berjalan sebagaimana mestinya, seakan-akan hanya
bersifat formalitas saja. Berbeda dengan di Belanda yang telah mapan melaksanakan lembaga
reklasering (pidana bersyarat). Menurut Jonkers, sebaiknya pidana bersyarat ini dilaksanakan dengan
commit
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Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.32).
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bukanlah alasan untuk meringankan atau mengurangi hukuman, dan tidak memberi efek
jera sehingga para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan.
Dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, terlihat jelas adanya
semangat penerapan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan (retributive), tidak
mempertimbangkan keberadaan hukum adat atau sanksi adat yang sedang dijalani para
terdakwa, merupakan ciri khas pandangan legalistis. Dalam pandangan hukum yang
legalistis, membeberkan hukum dan keadilan identik dengan membeberkan undangundang, bekerja dengan sistem pengertian yang dogmatis dan asumsi-asumsi (praanggapan) yang formal belaka. Jadi dengan metode yuridis tradisional, sulit sekali untuk
dapat memecahkan persoalan dan mengatur masyarakat yang semula relative uniform
dan tertutup sekarang menjadi yang pluriform dan terbuka.612
Pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa I

yang nota bene adalah istri

korban dianggap telah merusak rumah tangga saksi korban, menjadi tidak relevan ketika
saksi korban sendiri tidak menginginkan kehadiran terdakwa I sebagai istri dalam
rumah tangga, disamping itu perceraian orang tua tidak memutuskan hubungan batin
antara anak dan ibu. Pada masyarakat Bali yang menganut asas patriachat (kedudukan
bapak sebagai dasar tunggal dari susunan kekeluargaan), kedudukan seorang anak
utamanya anak laki-laki adalah sebagai purusa, menjadi milik (keluarga) suami (bapak).
Sehingga jika ada perceraian yang menetapkan anak diserahkan kepada ibu, maka akan
memutus hubungan kekerabatan dengan pihak ayah termasuk hak atas warisan bapak
(purusa).613
Menurut I Made Suasthawa Dharmayuda, dalam pemikiran legalisme yang kuat
hukum adat adalah sebagai “hukum lapis bawah” atau “hukum dari bawah” (customary
law) sudah tentu harus menyesuaikan diri pada “hukum lapisan atas” yakni hukum
negara dan hukum agama, demikian pula pada masyarakat Bali menyatakan „sima
manut gama‟ hukum adat harus sesuai dengan hukum agama Hindu, dan tidak boleh
bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (asas lex superior derogate inferior).614
Hukum adat Bali dilandasi oleh agama Hindu dalam ajaran Tri Hita Karana, yang
selalu mengusahakan keseimbangan tringulasi antara Tuhan, manusia dan alam. Setiap
pelanggaran hukum adat menyebabkan terganggunya keseimbangan kosmis dan prajuru
612

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, kajian terhadap pembaharuan hukum
pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 7. commit to user
613
I Made Suasthawa Dharmayuda, op.Cit, hlm. 152.
614
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desa wajib mengambil tindakan-tindakan guna memulihkan perimbangan hukum alam.
Oleh karena pemulihan harmoni mencakup dunia nyata (sekala) dan tidak nyata
(niskala), maka sanksi adat diformulasikan ke dalam pamidanda (hukuman) yang dapat
berupa upacara agama (sangsakara danda), pembayaran sejumlah uang atau harta
benda (artha danda), dan hukuman fisik dan psikis (jiwa danda). Penerapan sanksi adat
akan selalu mengutamakan kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat, di samping
bersifat edukatif sebagai upaya penyadaran dan tuntunan.615 Dalam kasus drati karma
ini, maka putusan adat desa Pekraman Bebandem yang mengucilkan (mengasingkan)
para terdakwa dari kehidupan (keagamaan) masyarakat (hindu) di desa selama 3 (tiga)
tahun sudah tentu bukan permasalahan ringan bagi warga (para terdakwa) itu sendiri.
Menurut I Dewa Gede Alit Saputra, Budayawan Klungkung-Bali, dalam
wawancara dengan peneliti mengutarakan bahwa, “masyarakat Bali menganggap bahwa
sanksi yang diberikan oleh adat adalah lebih berat dibandingkan sanksi pidana yang
diberikan negara”. “Apabila seseorang mendapatkan sanksi adat maka akan
berpengaruh dalam kehidupannya, sehingga alangkah tidak adilnya jika seseorang sudah
dijauhkan sanksi adat kemudian juga dijatuhkan sanksi pidana. Oleh sebab itu banyak
peristiwa yang sesungguhnya patut diterapkan sanksi adat yang bertujuan menjaga
keselarasan hidup masyarakat, kemudian pada akhirnya diselesaikan melalui hukum
negara”. 616 Dengan demikian hukum adat itu tumbuh, berkembang dan hilang sesuai
dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.
Hukum pada hakikatnya merupakan konkritisasi dari sistem nilai-nilai, khususnya
nilai-nilai hukum suatu masyarakat; demikianlah keadaannya yang ideal, namun
kenyataannya tidak selalu demikian. Sistem nilai-nilai tersebut merupakan inti dari
sistem budaya suatu masyarakat, khususnya aspek spiritual dari sistem budaya tersebut.
Hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat atau merupakan konkritisasi dari
kesadaran hukum masyarakat yang hidup dalam sistem tersebut.617

615

Ibid, hlm. 144-145.
Wawancara penulis dengan Budayawan Klungkung –Bali I Dewa Gede Alit Saputra, pada Selasa,
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Dalam keadaan tertentu, terjadinya reifikasi 618 , manipulasi, fragmentasi dan
individualisasi, sebagai akibat dari modernisasi mempengaruhi kehidupan masyarakat
hukum adat. Reifikasi berupa timbulnya anggapan yang meluas bahwa suatu kenyataan
harus diwujudkan dalam bentuk lahiriah dan diukur secara kuantatif, tidak didasari
dengan nilai kejujuran atau rasa tanggung jawab, akan mendorong pada lahirnya
materialisme yang menganggungkan kebendaan, legalisme di bidang hukum,
formalisme yang mempermudah terjadinya proses pendangkalan berpikir dan kesadaran
etis masyarakat, ataupun ritualisme yang tidak mendorong pada penghayatan nilai-nilai
religious secara pribadi.619
Sesungguhnya telah banyak putusan Mahkamah Agung yang menerima kehadiran
putusan sanksi adat sebagai hukum sebagai wujud paradigma nilai-nilai keadilan yang
hidup dalam masyarakat, sehingga sudah sepatutnya hakim menjatuhkan putusan a quo
dengan menyatakan tidak dapat diterima.
Perkembangan masyarakat dengan tehnologi informasi begitu cepat, menembus
batas-batas kedaulatan suatu negara, sehingga suatu peristiwa di suatu masyarakat di
suatu daerah dapat dengan cepat di rasakan di daerah belahan bumi lain, demikian pula
cita rasa keadilan. Resistensi paradigma positivistik terhadap perubahan masyarakat
dapat dilihat pada perkara pencurian uang menggunakan kartu kredit yang terjadi di
Malang dalam perkara no. 685 / Pid.B / 2012 / PN.MLG, yang tergolong carding, tidak
dapat lagi ditangani melalui delik pencurian konvensional (KUHP).
Kasus pencurian uang menggunakan kartu kredit (685/Pid.B/2012/PN. MLG)
Kasus posisi
Terdakwa Danny Kurniawan, seorang sopir, pada sekitar hari Jum‟at tanggal 22 Juni
2012 sekitar jam 12.00 wib di jalan Seruni no 3 Kota Malang pada tanggal 5 Agustus
2012 telah disuruh Ir Fegi (korban) membawa mobil korban ke showroom. Di dalam
mobil tersebut, terdakwa menemukan 3 (tiga) katu kredit milik korban (satu lembar
krartu kredit bank BNI no. kartu 4105-0500-0206-2884, satu lembar kartu kredit Bank
Danamon no. kartu 4324-4921-2917-9008, satu lembar kartu kredit Standart Chartered
nomor kartu 4934-9810-81082293 an. Ir. Fegy Harijanto) yang tergeletak di lantai
mobil, yang lalu diambil terdakwa dan kartu kredit Danamon untuk membeli Galaxi
618

Reifkasi mengandung pengertian bahwa ‘relasi dominasi’ dapat dibangun dan dipelihara
commit kesejarahan
to user
dengan menunjukkan ‘kesementaraan’ hubungan
yang selama ini dianggap permanen,
natural dan abadi.
619
I Made Suasthawa Dharmayuda, op.cit, hlm. 89-90.
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Tab seharga Rp.6.874.000,- di Oke Shop di Letjen S. Parman Kota Malang,
menggunakan kartu kredit BNl untuk belanja di Exice Dieng Plaza IPAD 2 dengan
harga Rp.8.500.000,-, IPAD 3 dengan harga Rp.11.124.000,- dan di Indomart Mergan ,
serta isi ulang pulsa sebesar Rp.200.000,-. Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana
pencurian. Akibatnya saksi Ir. Fegy menderita kerugian sebesar Rp.36.870.000,-.
Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 362 KUHP.
Pertimbangan hakim
Dalam mempertimbangkan unsur perbuatan “mengambil suatu barang”, majelis
hakim terlebih dahulu menafsirkan fakta meteriil tentang “suatu barang” untuk “kartu
kredit” sebagai kartu plastik yang diterbitkan oleh penerbit kepada pengguna sistem
tersebut untuk menyelesaikan suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (retail), dan sistem
kredit. Kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana penerbit kartu kredit
meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening pemilik kartu
kredit. Sehingga, disimpulkan bahwa pada kartu kredit terdapat 2 (dua) elemen dasar,
yakni kartu plastik sebagai media transaksi, dan sistem kredit. Berdasarkan
pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil kartu
plastik, dan bukan mengambil kredit, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa
unsur perbuatan materiil mengambil suatu “barang” berupa kartu-kartu kredit telah
terpenuhi. Dan ternyata kartu-kartu “plastik” kredit tersebut seluruhnya adalah milik
saksi Ir. Fegy Harijanto yang digunakan terdakwa dengan tujuan untuk melakukan
transaksi pembayaran elektronik dan bukan terhadap kartu plastik yang merupakan
kartu kredit itu sendiri. Dalam mempertimbangkan unsur sifat melawan hukum dari
perbuatan “ dengan maksud untuk dimiliki” adalah menjadikan sesuatu barang itu
menjadi miliknya sendiri, menurut majelis dimotivasi oleh tujuan tertentu pada
hakikatnya merupakan manifestasi dari niat (sengaja). Sementara, penggunaan kartu
kredit sebagai sarana transkasi elektronik tidak tercakup dalam unsur-unsur Pasal 362
KUHP, namun merupakan delik yang diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga niat (sengaja) Terdakwa
bukanlah untuk memiliki kartu plastik, dan dengan demikian unsur memiliki tidak
terpenuhi.
Dalam mempertimbangkan sifat melawan hukum dari perbuatan materiil
“mengambil”, Majelis berpendapatcommit
bahwato user
mobil tempat ketiga kartu kredit itu
diserahkan oleh pemiliknya yakni Ir.Fery Harijanto kepada Terdakwa, sehingga mobil
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beserta isinya berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dengan jalan yang
bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain penguasaan Terdakwa atas kartu
kredit itu bukanlah perbuatan secara melawan hukum. Berdasarkan semua pertimbangan
tersebut di atas, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana pencurian.620
Analisis
Dalam pertimbangan hakim judex facti yang menerapkan ajaran monistis yang
bertumpu pada paradigma kepastian hukum sebagai tujuan pemidanaan, di mana unsur
sifat melawan hukum perbuatannya dinilai tidak terpenuhi karena adanya mobil berikut
kartu (plastic) kredit berada pada terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan
diserahkan sendiri atau dititipi oleh korban. Namun demikian, Majelis Hakim tetap
mempertimbangkan dinamika perubahan masyarakat di mana pada saat itu
sesungguhnya telah diberlakukan UU no.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, sesuai dengan asas lex specialis derogate legi generalis terhadap
tindak pidana pencurian dengan menggunakan sarana transaksi elektronik adalah
dikatagorikan carding.

B. FAKTOR-FAKTOR

YANG

BERPENGARUH

PADA

PARADIGMA

PEMIKIRAN HUKUM HAKIM PIDANA
Dalam meneliti paradigma pemikiran hakim ketika menyelesaikan perkara pidana
yang bersifat adjudikasi, maka kualitas analisis yang mendalam harus berkompromi
dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang sebagian besar sifatnya di luar tehnis
penalaran hukum itu sendiri, sehingga diperlukan meneliti aspek sosiolegal sebagai
suatu kondisi existing (keadaan yang ada) yang bekerja pada saat (proses) hakim
menangani perkara pidana, yang kemudian

diupayakan untuk menyusun atau

menggambarkan kembali paradigma pemikiran hukum hakim yang diorientasikan pada
perubahan cara berpikir dan bersikap/ berperilaku. Dengan demikian kajian penilitian
ini akan merambah pada kajian mengenai judge behavior. Menurut Sutandyo

620

Putusan Pengadilan Negeri Malang no. 685 / Pid.B / 2012 / PN.MLG tanggal 7 Nopember 2012.
Menurut keterangan salah satu anggota majelis, Majelis Hakim yang bersangkutan dilaporkan oleh
penuntut umum dan diperiksa oleh Komisi Yudisial karena telah membebaskan terdakwa dengan
commit tonamun
user tuduhan tersebut tidak terbukti, karena
tuduhan telah menerima gratifikasi dari terdakwa,
memang pada kenyataannya tidak ada sesuatu apapun yang mempengaruhi pemikira hukum majelis
hakim.
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Wignyosubroto, kajian sosio legal dalam konteks judge behavior (perilaku hakim),
mengkaji law as it is decided by the judge through judicial processes, bertolak dari
pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkreto
tersistemisasi sebagai judge made law, berorientasi behavioral

dan sosiologik,

bersaranakan logika induktif. 621
Penelitian tentang perilaku hukum hakim di ruang pengadilan

akan

menampakkan konsep hukum sebagai fakta alami yang akan tunduk pada keajegankeajegan (uniformity) yang teramati, dan tidak lagi sekedar menyusun sistem normatif
yang koheran belaka (menyusun logika deduktif melalui premis-premis yang diperoleh
dari bahan-bahan hukum primer, sekunder atau tertier).622 Untuk mengetahui kondisikondisi existing (yang ada) yang membetuk pemikiran hukum hakim pada saat hakim
pidana memeriksa dan mengkonstruksikan penalarnya dalam putusan, maka akan di kaji
fakta-fakta simbolik as it is embedded in individual actor‟s mind, yang terwujud sebagai
manisfestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial dengan menggunakan
pendekatan Post Structurallis. 623
Menurut Satjipto Rahardjo, mempermasalahkan cara bekerjanya hukum dalam
hubungannya dengan proses peradilan adalah melihat bagaimana bekerjanya pengadilan
sebagai suatu pranata yang tidak bersifat otonom, melainkan sebagai suatu badan yang
merupakan suatu bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di
dalam masyarakat tersebut. Keputusan hakim sebagai produk akhir, melibatkan
berbagai faktor atau unsur pranata : 1) cara-cara bagaimana persoalan itu sampai ke
pengadilan, 2) atribut-atribut pribadi hakim, 3) sosialisasi para hakim, 4) tekanantekanan keadaan dan keorganisasian.624
Guna mendapatkan gambaran (deskripsi) dan pemahaman umum (makro) tentang
court behavior (perilaku hakim) berupa interaksi hakim sebagai agen dengan struktur
(Mahkamah Agung yang mewakili negara) dan para pihak, maka dalam penelitian ini
menjamah pada pendekatan konstruktivisme strukturalis dari Pierre Bourdieu625, untuk
621

Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009,
hlm. 158.
622
Ibid, hlm. 47-48.
623
Sutandyo WIgnosoebroto, op.cit, hlm.32
624
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 54-69.
625
Teori structuralis constructiveness dari Pierre Bourdieu, berupaya menjembatani dualisme
commit
to userpada subjek dalam memikirkan, menilai dan
agen dan struktur, subjektivisme (cara pandang
cenderung
menggambarkan dunia sosial sambil mengecilkan peran struktur) dan objektivisme (gejala keseluruhan /
totalitas struktru ditempatkan diatas tindakan dan pengalaman individu, yang menafikkan peran subjek),
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merumuskan secara makro (struktur) dari berbagai aspek atau faktor yakni aspek sosial
eksternal (objektif) dan aspek sosial internal (subjektif), yang secara umum merupakan
makna-makna simbolik yang bekerja mempengaruhi perilaku dan pemikiran hakim
dalam

mengadili perkara pidana. Aspek sosial eksternal objektif dikenali sebagai

pemaknaan hakim atas simbol profesionalisme, senioritas dan opini publik, sedangkan
aspek internal subjektif dikenali sebagai pemaknaan dan pemahaman hakim atas
kedudukan terdakwa sebagai pengaruh aspek hukum (legal) seperti sikap apriopri
hakim terhadap terdakwa dan sikap arogansi power hakim.
Studi mengenai pemaknaan merupakan studi fakta sosial sebagai gambaran umum
yang bertujuan hanya untuk memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian
tanpa memberikan justifikasi terhadap hasil penelitian. Sementara studi mengenai
pemahaman hakim atas aspek hukum (hukum pidana formil dan materiil) akan
merambah pada kajian doktrinal.
Kajian mengenai pemahaman hakim atas prinsip-prinsip dan ketentuan atas proses
dan hukum pidana, serta ratio decidendi dalam argumentasi hukum putusan-putusan
hakim, diidentifikasikan sebagai aspek hukum (legal) yang bekerja secara khusus
mempengaruhi paradigma pemikiran hakim dalam mengadili perkara pidana, yang
merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, mengenai benar atau salah atau apa yang
seyogyanya menurut hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Kajian aspek hukum ini
akan menggunakan analisis tujuan hukum (pidana) yang bertumpu pada keadilan,
utamanya keadilan Pancasila dan keadilan dari hukum progresif dari Satjipto Rahardjo,
di mana hukum progresif lebih dekat ke interessenjurisprudenz yang berangkat dari
keraguan atas kesempurnaan logika yuridis, yang mengandalkan pemeriksaan yang
cermat dan serius atas kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam suatu kasus
konkret. Interessenjurisprudenz secara tegas menolak pertimbangan yuridis yang
legalistik yang dilakukan secara pasang jarak dan in abstracto, tidak memulai
pemeriksaan dari bangunan peraturan secara hitam putih tapi dari konteks dan kasus
khusus diluar narasi tekstual aturan itu sendiri. 626 Dengan demikian, dalam mengkaji

voluntairesme dan deteminisme, dsbb. Pondasi teori Bourdieu adalah strukturalis. Strukturalisme adalah
pendekatan ilmu psikologi abad 19 dengan pendekatan Bahasa, budaya dan masyarakat, yang
dipelopori oleh Claude Lévi Strauss.
626
commit
user Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap
Awaludin Marwan, Satjipto Rahardjo
SebuahtoBiografi
Filsafat Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 354.Hukum prograsif mempunyai
perhatian yang sama dengan legal realism yakni pada tujuan dan akibat dari akibat hukum, etika
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pemikiran hukum hakim pidana ketika mengadili perkara pidana, tidak hanya akan
mengkaji pemahaman hakim atas prinsip-prinsip dan ketentuan hukum acara pidana dan
hukum pidana, serta ratio decidendi yang terbangun dalam argumentasi hukum putusanputusan hakim untuk memahami paradigma pemikiran melalui tujuan hukum yang
dicapai, dan juga mengkaji fakta atau aspek yang terwujud dalam perilaku hakim
pemaknaan hakim atas prinsi-prinsip dan ketentuan hukum acara pidana dan hukum
pidana ketika bersidang (judge behavior), sehingga aspek-aspek sosialegal dalam
penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:
a) Aspek sosial. Aspek sosiolegal yang dikenali dalam penelitian ini yang terdiri
dari: pertama, aspek sosial eksternal (objektif) yang bekerja secara umum yang
dapat mempengaruhi paradigma pemikiran hakim dalam mengadili perkara
pidana, antara lain pertama akan membahas simbol-simbol profesionalisme,
dan pengaruh opini publik; kedua, aspek sosial internal (subjektif) sebagai
pengaruh

aspek hukum, yang dikenali sebagai: sikap apriopri hakim yang

menganggap terdakwa sebagai orang yang berperilaku salah, sikap arogansi
power (keunggulan kekuasaan) dalam memimpin persidangan pidana sebagai
penerapan asas audi alteran partem dalam proses pembuktian, dan pengaruh
senioritas.
b) Aspek hukum (legal) sebagai aspek eksternal (objektif) yang bekerja secara
khusus yang dapat mempengaruhi paradigma pemikiran legal formalistik hakim
dalam mengadili perkara pidana, berupa: 1) pemaknaan dan pemahaman hakim
atas asas legalitas yakni atas tekstual hukum acara pidana dalam proses
prejudicial (prapradilan) dan 2) pemaknaan dan pemahaman hakim atas asas
legalitas: atas tekstual hukum acara pidana dalam proses judicial/ pemeriksaan
pokok perkara (pemaknaan hakim atas surat dakwaan dan alat bukti).
Interaksi hakim sebagai agent dengan struktur (Mahkamah Agung) dalam bidang
penanganan perkara pidana 627 (yang terdapat di semua tingkatan badan peradilan)
tersebut, akan dikaji melalui konsep attitudinal model dan legal model.628
teologis, memperhatikan cara pandang etis yang ada dalam etika. Apakah suayu tindakan itu bertolak
dari tujuan yang baik dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu juga berakibat baik. Ibid, hal. 213.
627
Metode konstruktivisme strukturalis dari Pierre Bourdieu digunakan untuk merumuskan
commit
user struktur (Mahkamah Agung yang mewakili
secara makro (struktur) interaksi hakim sebagai
agentodengan
negara dan para pihak), yang digolongkan dalam aspek/ faktor sosial (eksternal dan internal) yang secara
umum bekerja mempengaruhi perilaku dan pemikiran hakim ketika mengadili perkara pidana.
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1. Aspek Sosial Eksternal
Aspek sosial dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai ranah atau bidang atau
dalam istilah Bourdieu disebut field, yakni penanganan perkara pidana sebagai arena
pertempuran atau hubungan terstruktur dan secara tidak sadar mengatur posisi individu
(dalam hal ini hakim) atau lembaga dalam tatanan masyarakat. Ranah/ bidang juga
merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk
memperebutkan sumber daya (modal) dan juga demi memperoleh akses tertentu yang
dekat dengan hierarkhi kekuasaan atau untuk mengubah konfigurasi kekuasaan yang
ada.629 Penanganan perkara pidana merupakan konsep ranah sosial yang memposisikan
status dan peran hakim, terdakwa, pengacara atau aktor lainnya dalam pergulatan untuk
memperoleh modal dan kekuasaan.
Setiap interaksi sosial selalu menggunakan simbol-simbol berupa seperangkat
tanda untuk memudahkan terjadinya saling pengertian atau kesepahaman. 630 Menurut
Bourdieu sistem simbolik selalu berkaitan dengan konsep kekuasaan simbolik,
maksudnya bahwa keseluruhan sistem simbolik – baik itu seni, agama, bahasa dan
sebagainya- menunjukan keterikatan dengan fungsi-fungsi yang berbeda-beda .631
628

Dipilihnya model court behavior dari Segal dan Spaeth yakni: attitudinal model dan legal
model, karena selaras dengan pemetaan pola paradigma pemikiran hakim yang di bagi menjadi
paradigma pemikiran positivistik dan paradigma pemikiran nilai-nilai, selain itu jika dijabarkan menurut
model-model court behavior lainnya (9 model menurut pembagian Richard A Posner termasuk
attitudinal dan legal model) maka akan terjadi tumpang tindih antara satu model dengan yang lainnya.
629
Fauzi Fashri, Pierre Bourdieu : Menyingkap Kuasa Simbol, Jalasutra, Jogyakarta, 2014, hlm.
105-106.
630
Konsep teori interaksi simbolik diperkenalkan pertama kali oleh George Herbert Mead yang
kemudian dimodifikasi oleh Herbert Blumer (1913). Karakteristik dasar teori ini adalah suatu hubungan
yang terjadi secara alamiah antara manusia dalam mesyarakat dan hubungan masyarakat dengan
individu. Interaksi yang terjadi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan.
Realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat.
Interaksi yang dilakukan antar individu tersebut berlangsung secara sadar. Interaksi simbolik juga
berkaitan dengan gerak tubuh, antara lain suara atau vocal, gerakan fisik, ekspresi tubuh, yang
kesemuanya mempunyai maksud dan disebut “simbol”. (I.B.Wirawan, Op.Cit, hlm.109).
631
Kekuasaan simbolik dapat dibagai dalam 3 bentuk:
(a) Sistem simbolik sebagai struktur-struktur yang membentuk (structuring structure). Sistem
simbolik ini berawal dari tradisi filosofi neo-Kantian, tradisi Spir-Whorf atas bahasa dan sosiologi
pengetahuan Durkheim. Sistem ini menujuk pada cara-cara untuk mengetahui, menata dan
memahami dunia sosial. Segala bentuk pengetahuan yang berbeda (seperti bahasa, mitos, seni dan
agama) mempresentasikan cara-cara yang berbeda pula dalam menerangkan dunia sosial.
Objektivitas makna ditentukan melalui persetujuan atau konsensus dari para subjek penafsir, yang
berfungsi untuk melatih kerja kesadaran.
commit
to dibentuk
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(b) Sistem simbolik sebagai struktur-struktur
yang
(structured structures). Logika dalam
simbolik selain dilatih melalui kerja kesadaran, juga diatur melalui analisa struktural yang
dikembangkan Saussure terhadap persoalan bahasa dan Lévi Stauss atas mitos . Sistem simbolik
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diantaranya adalah modal 632

simbolik (segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi). Modal simboliklah
yang menjadi kepentingan sentral setiap ranah demi mendapatkan pengakuan, otoritas
dan kehormatan, yang dalam penelitian ini dikenali sebagai simbol profesionalisme.
Simbol „profesionalisme‟ hakim dalam penelitian ini dikenali sebagai tanda yang
diproduksi oleh kelompok (instrument) dominan 633 yakni Mahkamah Agung, simbol
profesionalisme ini juga yang dipergunakan kelompok dominan untuk melakukan
pengawasan. Selain itu, aspek sosial yang bersifat internal berkaitan dengan kebiasaan
(habitus), yakni berupa hasil pembelajaran atau ketidaksadaran kultural yang dapat
berubah-ubah (bukan determinasi), yang tercipta karena kebutuhan, seperti cara hakim
mengendalikan persidangan (cara berpikir atau bersikap, sopan santun dalam bersidang)
yang menggambarkan posisi terdakwa dan perilaku arogansi (arogansi power) hakim
sebagai pengaruh aspek hukum.

a. Simbol Profesionalisme Sebagai Instrumen Pengawasan Perilaku Hakim
Dalam Mengadili Perkara
merupakan semesta tanda yang berkaitan dengan makna struktur terdalam. Sistem makna
berfungsi sebagai instrument komunikasi dan instrument pengetahuan, dengan target akhir
integrasi sosial
(c) Sistem simbolik sebagai instrument dominasi. Semesta tanda yang diproduksi oleh sistem simbolik
memberikan penyatuan bagi kelompok kelompok sosial dominan untuk menyebarkan kemapaman
kode-kode pemahaman dan perilaku kepada kelompok-kelompok yang di dominasi. Mereka yang
berada di posisi subordinat tidak dipersenjatai dengan habitus (kebiasaan) yang memungkinkan
mereka menciptakan kode simbolik sendiri. Mereka yang didominasi menerima secara sukarela
pembedaan jenjang sosial yang diproduksi oleh kelompok dominan. Dengan demikian, sistem
simbolik menghadirkan fungsi politis tertentu. (Fauzi Fashri, Op.cit, hlm.119-120.)
632

Konsep modal menurut Bourdieu mencakup kemampuan melakukan control terhadap masa
depan diri sendiri dan orang lain. Modal merupakan pemusatan segala kekuatan dan hanya bisa
ditemukan dalam sebuah ranah. Melalui modal, individu dan masyarakat dapat dimediasi secara
teoritik. Di satu sisi, masyarakat dibentuk oleh perbedaan distribusi, di sisi lain para individu juga
berjuang memperbesar modal mereka.(I.B.Wirawan, Op.Cit, hlm 108). Modal terbagi dalam empat
golongan: 1) modal ekonomi, mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan
dan benda-benda) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan, 2)
modal budaya, adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal
maupun warisan keluarga, 3) modal sosial, menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu
dan kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa, dan 4) modal simbolik, yakni
segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk modal. (Fauzi
Fashri, Op.Cit. hlm. 109).
633
Instrumen dominan merupakan semesta tanda yang diproduksi oleh sistem simbolik yang
memberikan penyatuan bagi kelompok-kelompok sosial dominan untuk menyebarkan kemampuan
kode-kode pemahaman dan perilaku kepada kelompok-kelompok yang didominasi. Mereka yang berada
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Profesi adalah suatu moral community (komunitas moral) yang memiliki cita-cita
dan nilai-nilai bersama. Profesionalisme (kata benda) secara harfiah dapat diartikan
sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi.634 Mereka
yang membentuk suatu profesi disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama
dan keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu
kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung
jawab khusus. Karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya
profesi yang sukar ditembus, dan menimbulkan kecurigaan (kuatir dipermainkan) bagi
klien yang mempergunakan jasa profesi itu. Kode etik dapat mengimbangi segi negative
profesi. Dengan kode etik kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat
diperkuat, karena klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.635
Simbol profesionalisme merupakan modal simbolik yang menjadi kepentingan
sentral ranah penanganan perkara (pidana) demi mendapatkan pengakuan, otoritas dan
kehormatan. Jabatan hakim sebagai suatu profesi yang mempunyai kekuasaan dan
tanggung jawab khusus, juga terikat pada kode etik untuk mengimbangi segi negatif
perilaku profesi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan simbol profesionalisme
dalam penelitian ini adalah seperangkat tanda yang digunakan instrument dominan
untuk memudahkan terjadinya kesepahaman berkaitan dengan mutu,kualitas,dan tindak
tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Dalam penerapannya simbol profesionalisme
selalu diukur dengan kode etik.
Simbol profesionalisme maknanya diterapkan pada model judge behavior: baik legal
model maupun attitudinal model. Pada legal model, penerapan simbol profesionalisme
hakim pemaknaannya hanya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang nyata (tertulis
atau kode-kode) tentang pekerjaan atau profesi hakim, sementara pada attitudinal model
tentunya merupakan model perilaku hakim yang kerap melakukan terobosan di luar
ketentuan nyata (kode-kode) dalam menjalankan (menyelesaikan) pekerjaan.

1) Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim dan Standar profesionalisme Hakim
Pengadilan yang mandiri, tidak memihak (impartial), kompeten, transparan,
akuntabel dan berwibawa merupakan persyaratan mutlak negara yang berdasarkan
hukum. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai
commit to user
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web-id/profesionalisme,
diunduh tanggal 30 Januari 2016,
jam 16.30.
635
Fauzi Fashri, Op.Cit. hlm. 109.
634
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kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara, dan hakim
sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah
kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan
profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan. 636 Keberadaan sistem etika
profesi hakim diharapkan mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan
garis tata nilai sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan fungsinya.
Pengaturan mengenai prinsip-prinsip etika hakim yang bersifat

internasional

terdapat dalam The Bangalore Principles of Judicial Conducts, prinsip-prinsip tersebut
antara lain: independence (independensi), impartiality (ketidak-berpihakan), integrity
(integritas), prospriety (kepantasan dan sopan santun), equality (kesetaraan),
competence and diligence (kecakapan dan keseksamaan), dan nilai implementasi dan
pertanggung-jawaban. 637 Pada tahun 2010, Judicial Integrity Group (kelompok kerja
penguatan integritas pengadilan) juga mengembangkan konsep akuntabilitas peradilan
dan memformulasikan suatu metode yang efektif dalam implementasi dari prinsipprinsip peradilan Bangalore.638
Konsekuensi dari konsep akuntabilitas peradilan (judicial accountability) adalah
adanya pengawasan terhadap badan peradilan termasuk perilaku hakim, utamanya
dalam kaitannya dengan tugas hakim, kebebasan hakim yang harus dilengkapi dengan
impartiality dan professionalism di bidangnya.639
Sebagai upaya menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim,
berdasarkan Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk lembaga pengawas
eksternal Komisi Yudisial. Keberadaan Komisi Yudisial melengkapi keberadaan Badan
Pengawas (internal) Mahkamah Agung RI.640
636

Lihat Pembukaan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi
Yudisial RI nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim.
637
Pada tahun 2006 United Nation Economic and Social Council mengesahkan Prinsip-Prinsip
Peradilan Bangalore (The Bangalore Principles of Judicial Conduct) dan meminta UNODC untuk
mengundang sebuah kelompok ahli antar pemerintahan yang bekerja sama dengan kelompok kerja
penguatan integritas pengadilan (judicial integrity group) serta forum-forum peradilan lainnya untuk
mengembangkan suatu pedoman tehnis dalam usahanya memperkuat integritas dan kapasitas
peradilan. Pada tahun 2009 rancangan tersebut menjadi pedoman final. (Moh. Rizaldy, Judicial
Independence Dalam Forum Internasional dan Implementasinya, http://www.pembaharuan peradilan.
net/v2/2013/07 /judicial_independence_dalam..., diunduh tanggal 1 September 2015, jam 12.00.)
638
Ibid.
639
Kusnuh Goesniadhie S, Prinsip Pengawasan Independensi Hakim, http://kgsc.wordpress.com
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/ 2008/10/29/ prinsip-pengawasan-independensi-hakim/,
diunduh tanggal 02-11-2015, pukul 08.15
640
Keberadaan tugas pengawasan pada awalnya merupakan bagian dari pelaksananaan tugas
Ketua Muda Mahkamah Agung RI bidang Pengawasan dan Pembinaan. Namun karena tugas tersebut
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Hakim sebagai pelaksana fungsi pengadilan mempunyai tugas, wewenang yang
sangat besar dan tanggung jawab yang tinggi, di mana dalam setiap putusannya selalu
diucapkan atan nama keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (irah-irah “Demi
Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa), menunjukkan kewajibannya
menjunjung hukum, kebenaran dan keadilan dipertanggung-jawabkan secara horizontal
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan secara vertilal kepada sesama manusia. Hakim
dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan
meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan
perilaku hakim, Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial menerbitkan keputusan
bersama nomor 047/KMA/SKB/ IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) untuk melakukan pengawasan.
Keberadaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, melengkapi simbol atau
tanda lambang sifat hakim yang telah ada yang dilambangkan dengan lambang kartika,
cakra, candra, sari dan tirta, dan simbol atau lambang tersebut biasa disebut lambang
cakra sebagai lambang hakim. Perlambang atau sifat hakim yang tergambar dalam
lambang cakra adalah perwujudan dari: Lambang „Kartika; adalah bintang yang
melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti percaya dan taqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing-masing
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang „Cakra‟ adalah senjata
ampuh Dewa Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan
ketidak adilan, yang berarti hakim harus bersifat adil.641Lambang „Candra‟ adalah bulan
yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan, yang
berarti bijaksana atau berwibawa. 642 Lambang „Sari‟ adalah bunga yang semerbak

tidak dapat terlaksana secara maksimal, kemudian MA mengajukan konsep pembentukan unit
Pengawasan dan Pembinaan kepada Men Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2002.KOnsep
tersebut disetujui dan dibentuk struktur organisasi Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan
Mahmakah Agung RI (Asbidwasbin) yang secara structural berada di bawah Panitera/ Sekertaris
Mahkamah Agung, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Ketua Mahkamah
Agung urusan Pengawasan dan Pembinaan.
641
Hakim Harus bersikap adil baik dalam kedinasan dan di luar kedinasan. Dalam kedinasan
berarti: 1)hakim dituntut untuk bersikap adil, 2) tidak berprasangka atau berat sebelah (memihak), 3)
bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, 4) memutus berdasarkan keyakinan hati nurani,
5) sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan, adil berarti: 1) saling harga
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menghargai, 2) tertib dan lugas, 3) berpandangan
luas,
mencari saling pengertian.
642
Candra= Bijaksana / berwibawa dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Dalam Kedinasan
berarti: 1) berkepribadian, 2) bijaksana, 3) berilmu, 4) sabar, 5)tegas, 6) berdisiplin, 7) penuh
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wangi mengharumi kehidupan masyarakat, yang berarti budi luhur atau berkelakuan
tidak tercela. 643 Lambang „Tirta‟ adalah air, yang membersihkan segala kotoran di
dunia, mensyaratkan bahwa seorang hakim harus jujur baik dalam kedinasan maupun di
luar kedinasan. Dalam kedinasan: 1) jujur, 2) merdeka atau berdiri atas semua pihak
yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang, 3) bebas dari
pengaruh siapa pun juga, 4) sepi ing pamrih, 5) tabah. Di luar kedinasan: 1) tidak boleh
menyalah gunakan kepercayaan dan kedudukan, 2) tidak boleh berjiwa mumpung, 3)
waspada.
Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam KEPPH diimplementasikan dalam
sepuluh aturan berperilaku hakim644: 1) adil, 2) jujur, 3) arif dan bijaksana, 4) bersikap
mandiri, 5) berintegritas tinggi, 6) bertanggungjawab, 7) menjunjung tinggi harga diri,
8) berdisiplin tinggi, 9) rendah hati, dan 10) bersikap profesional. Adapun penjabaran
dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah sebagai berikut:645
(1) Adil, bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang
menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama
kedudukannya di depan hukum. Tuntutan yang paling mendasar adalah
memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and
fairness) bagi setiap orang. Hakim memikul tanggung jawab menegakkan hukum
yang adil dan benar harus selalu bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan
orang. Dalam penerapannya hakim dilarang memihak dan wajib menjaga
kepercayaan masyarakat pencari keadilan; menghormati asas praduga tidak
bersalah tanpa mengharapkan imbalan; dilarang memberi kesan yang
mengistimewakan salah satu pihak; dilarang menunjukan rasa keberpihakan, suka
atau tidak suka, prasangka atau pelecehan baik dalam perbuatan ataupun
pengabdian pada pekerjaan. Di luar kedinasan berarti: 1) dapat dipercaya, 2) penuh rasa tanggung
jawab, 3) menimbulkan rasa hormat, 4) anggun dan berwibawa.
643
Sari melambangkan berbudi luhur atau berkelakuan tidak tercela, baik dalam kedinasan
maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan: 1) tawakal, 2) sopan, 3) ingin meningkatkan pengabdian
dalam tugas, 4) bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan), 5) tenggang rasa. Di luar
kedinasan: 1) berhati-hati dalam pergaulan hidup, 2) sopan dan susila, 3) menyenangkan dalam
pergaulan, 4) tenggang rasa, 5) berusaha menjadi tauladan bagi masyarakat sekelilingnya.
644
sepuluh prinsip berperilaku termasuk kewajiban dan larangannya, antara lain: Pasal 5
mengatur tentang berperilaku adil, Pasal 6 mengenai berperilaku jujur, Pasal 7 mengenai berperilaku arif
dan bijaksana, Pasal 8 mengenai berperilaku mandiri, Pasal 9 mengenai berperilaku berintegritas tinggi,
Pasal 10 mengenai berperilaku bertanggungjawab, Pasal 11 berperilaku menjujung harga diri, Pasal 12
commit
berperilaku disiplin, Pasal 13 berperilaku rendah
diri, to
danuser
Pasal 14 mengenai perilaku professional.
645
Lihat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisialnomor 047/KMA/SKB
/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Ketua Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
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perkataan; dilarang berkomunikasi dengan pihak yang berperkara kecuali
dilakukan dalam gedung pengadilan secara terbuka, dan wajib memberi
kesempatan yang sama kepada setiap pencari keadilan.
(2) Kejujuran, bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah
benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi
yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil.
Dalam penerapannya, hakim harus menghindari perbuatan tercela; bersikap yang
tidak mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan (impartiality);
tidak boleh meminta/menerima janji atau imbalan baik untuk dirinya atau sanak
keluarganya, secara langsung atau tidak langsung melalui pihak lain berkaitan
dengan tugas dan fungsinya; hakim wajib mencatat dan melaporkan harta
kekayaannya kepada KPK.
(3) Arif dan bijaksana, bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma
yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, keagamaan, kebiasaankebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada
saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dan tindakannya. Dalam
penerapannya, hakim wajib menghindari perbuatan tercela; dalam beracara wajib
menghindari situasi yang menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan;
mengundurkan diri dari persidangan jika memiliki kepentingan; dilarang
mengijinkan tempat kediamannya sebagai tempat profesi hukum, terbebas dari
pengaruh kelurga atau pihak ketiga; dilarang mengeluarkan pernyataan yang
dapat mempengaruhi proses peradilan; dilarang memberikan keterangan atau
pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan; dilarang
memberi keterangan/ pendapat/ komentar/ kritik/ pembenaran secara terbuka atas
suatu perkara yang belum maupun sudah berkekuatan hukum tetap dalam kondisi
apapun terkecuali dalam suatu forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan
untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara
lain; dilarang menjadi pengurus, anggota atau partisipan suatu partai politik.
(4) Mandiri, bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain, bebas dari
campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Dalam penerapannya,
hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari
pengaruh, tekanan, ancaman commit
atau bujukan
to user langsung atau tidak langsung dari
pihak manapun; hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan
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lembaga eksekutif; legislatif atau kelompok lain yang berpotensi mengancam
kemandirian (independensi) hakim.
(5) Integritas, bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan
tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia
dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dalam
penerapannya, hakim wajib mengundurkan diri dan dilarang mengadili perkara
yang memiliki konflik kepentingan; tidak terdapat hubungan (kekeluargaan)
langsung atau tidak langsung dengan para pihak termasuk hubungan pertemanan
dan pekerjaan; wajib membatasi hubungan dengan para pihak; dilarang
melakukan tawar menawar putusan; memperlambat pemeriksaan perkara,
menunda eksekusi terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dilarang
memiliki prasangka berkaitan dengan salah satu pihak.
(6) Bertanggungjawab, bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya
segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian
untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya
tersebut. Dalam penerapannya, hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk
kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain; dilarang mengungkapkan atau
menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukannya
sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas peradilan.
(7) Harga diri, bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan
kehormatan yang harus dipertahankan dan dijujung tinggi oleh setiap orang.
Dalam penerapannya, hakim dan keluarganya dilarang memanfaatkan posisi
jabatannya untuk transaksi bisnis dan keuangan; menjadi advokat (minimum 2
tahun dari masa pension) atau profesi hukum lainnya kecuali menjadi pihak /
diperbolehkan undang-undang.
(8) Disiplin, bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini
sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat
pencari keadilan.
(9) Rendah hati, bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari
kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan
mendorong terbentuknya sikap realistis, terus belajar, menghargai pendapat orang
lain, menumbuh kembangkan commit
sikap tenggang
to user rasa, sederhana, penuh rasa syukur
dan ikhlas dalam mengemban tugas. Dalam penerapannya, hakim harus
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melaksanakan tugas sebagai suatu pengabdian yang tulus dan amanah, tidak
mencari popularitas, penghargaan, pujian dan sanjungan dari siapapun.
(10) Professional, bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk
melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung
oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Dalam
penerapannya, hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat
melaksanakan

tugas-tugas

peradilan

secara

baik;

hakim

harus

tekun

melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim
dan pejabat peradilan lain; hakim wajib menjalankan tugas yudisialnya di atas
kegiatan lain secara professional; dan hakim wajib menghindari kekeliruan dalam
membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau
para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan
terdakwa atau para pihak dalam mengadili perkara.
Pelanggaran terhadap pedoman ini akan diberikan sanksi, dan dalam menentukan
faktor-faktor pelanggaran akan diperiksa latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat
dari pelanggaran tersebut. Pemeriksaan pelanggaran tersebut dilakukan periksa oleh
Badan Pengawas Mahkamah Agung dan / atau Komisi Yudisial, yang hasil
pemeriksaannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.
Dalam Pasal 15 KEPPH ditegaskan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan,
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya
pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.646
Adapun tingkat pelanggaran dan jenis sanksi yang dijatuhkan bagi hakim karir tingkat
pertama dan tingkat banding menurut Pasal 18 sampai dengan 22 SKB nomor
02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 dapat berupa:
(1) Sanksi ringan berupa: teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas
secara tertulis. 647

646

Sebelum dibentuknya SKB ini, Makamah Konstitusi membatalkan UU nomor 22 tahun 2004
tentang landasan hukum KY bekerja, di mana Komisi Yudisial memiliki pemahaman yang berbeda
tentang cara pemeriksaan perilaku hakim yang dianggap melanggar etika dengan melakukan
pemeriksaan terhadap subtansi atau putusan, karena KY berpendapat bahwa putusan hakim
menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan, ketelitian dalam menyusun
commit
to user
pertimbangan hukum, paradigm berpikir yang
dianut,
apresiasi dan komitmen terhadap penegakan
hukum dan terhadap hak asasi manusia. (Amzulian Rifai, et al, Wajah Hakim Dalam Putusan, studi atas
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(2) Sanksi sedang terdiri dari: a) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1
(satu) tahun, b) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling
lama 1 (satu) tahun, c) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun,
d) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan, e) mutasi ke pengadilan lain
dengan kelas yang lebih rendah, f) pembatalan atau penangguhan promosi. 648
(3) Sanksi berat terdiri dari: a) pembebasan dari jabatan, b) hakim non palu lebih dari
6 bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, c) penurunan pangkat pada pangkat yang
setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun, d) pemberhentian tetap
dengan hak pensiun, e) pemberhentian tidak dengan hormat.649
647

Tingkat pelanggaran ringan meliputi pelanggaran atas: Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c (kewajiban
berperilaku jujur/fair dan menghindari perbuatan tercela; bersikap impartial), Pasal 7 ayat (2) huruf a,b
dan c (kewajiban menghindari tindakan tercela, kewajiban menghindari sikap keberpihakan, dan
kewajiban terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga), Pasal 7 ayat (3) huruf c,g,h dan k (larangan
memanfaatkan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi/keluarga/ pihak ketiga, larangan memberi
keterangan/pendapat secara terbuka atas putusan pengadilan dalam kondisi apapun, larangan
mendukung suatu partai politik), Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c (kewajiban bebas dari pengaruh
eksekutif, legislative atau kelompok lain yang mengancam independensi hakim dan badan peradilan),
Pasal 9 ayat (4) huruf c,d, dan e (kewajiban membatasi hubungan akrab dengan advokat, kewajiban
bersikap terbuka dan memberi informasi yang menunjukan tidak adanya konflik kepentingan, kewajiban
mengurus keuangan pribadi secara wajar), Pasal 9 ayat (5) huruf g,h,k,l dan m (larangan memberi kesan
bahwa seseorang berada pada posisi khusus yang dapat memepengaruhi hakim secara tidak wajar atau
untuk mendapat keuntungan finansial, larangan mengadili dimana hakimnya pernah aktif dalam salah
satu organisasi salah satu pihak) , Pasal 11 ayat (4) huruf d,e dan f (larangan sebagai arbiter, mediator
dan eksekutor kecuali diijinkan peraturan perundangan, serta larangan rangkap jabatan), Pasal 13 ayat
(1), (2), (3) dan (4) (hakim harus menghindari diri dari sikap angkuh, harus bersikap tulus dalam
bertugas, rendah hati dan tidak mencari popularitas) Pemaknaan ini sesuai dengan jargon ‘silent court’
pada diri hakim
648
Pelanggaran sedang meliputi pelanggaran atas: Pasal 5 ayat (3) huruf a dan e (larangan
memberi kesan yang salah pada salah satu pihak yang berperkara sehingga berada pada posisi istimewa
yang mempengaruhi hakim, larangan berkomunikasi dengan pihak di luar persidangan), Pasal 6 ayat (2)
huruf d dan e (kewajiban menyerahkan laporan kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat kepada
KPK), Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b (larangan meminta/menerima dan keharusan mencegah keluarga
menerima/ meminta janji atau pemberian apapun dari para pihak yang mempunyai kepentingan untuk
mempengaruhi tugas peradilan), Pasal 7 ayat (3) huruf b,e,f dan j (larangan menjadikan tempat tinggal
untuk digunakan sebagai tempat profesi hukum, larangan mengeluarkan pernyataan yang mempengaruhi
proses peradilan, larangan memberikan pendapat mengenai subtansi suatu perkara yang belum atau sudah
putus di luar proses persidangan), Pasal 9 ayat (4) huruf b dan g (kewajiban menghindari hubungan secara
langsung/tidak dengan para pihak dalam perkara yang sedang ditangani, kewajiban meminta
pertimbangan Ketua jika muncul keraguan untuk mundur memeriksa perkara), Pasal 9 ayat (5) huruf a,d
dan j (larangan memiliki konflik kepentingan, larangan mengadili jika memiliki hubungan pertemanan
akrab dengan para pihak, larangan menggunakan wibawa jabatan untuk kepentingan pribadi dan
finansial), Pasal 11 ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 ayat (4) huruf c (larangan menjadi advokat kecuali
sebagai pihak atau memberi nasehat hukum yang bersifat cuma-cuma).
649
Pelanggaran berat meliputi pelanggaran atas: Pasal 5 ayat (2) huruf a,b,c,d,e dan f (kewajiban
menghormati asas praduga tidak bersalah, impartial, kewajiban menjaga agar semua pihak tidak
menunjukan rasa suka/tidak suka, prasangka/perlecehan, keberpihakan, dan kewajiban memberikan
commitPasal
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keadilan tidak semata-mata untuk menghukum),
5 ayat (3) huruf b,c dan d (larangan menjukan
rasa suka/tidak, keberpihakan, perlecehan/prasangka dalam perkataan atau perbuatan, larangan
mengeluarakan perkataan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam,
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Sekalipun kode etik hakim tidak bersifat normatif, karena pada dasarnya kode etik
hakim hanya merupakan kaidah atau tata nilai dalam menjalankan profesi hakim, di
mana kekuatan mengikatnya kode etik relatif lemah dan sanksinya lebih bersifat
administratif, namun dalam permasalahan karakter judging atau judge behavior, maka
etika adil, etika arif dan bijaksana, etika mandiri dan etika profesional, merupakan
perilaku yang mewarnai perilaku profesionalisme hakim selama mengadili perkara.

2) Penerapan Standar Profesionalisme Dalam Proses Mengadili
Professional dalam KEPPH adalah sikap moral dalam melaksanakan pekerjaan
hakim

yang

didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan

wawasan luas. Pelanggaran terhadap KEPPH ini akan diberikan sanksi, dengan
memperhitungkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran
tersebut. Pelanggaran tersebut diperiksa oleh Mahkamah Agung (Badan Pengawas) dan
/ atau Komisi Yudisial, yang hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Ketua
Mahkamah Agung. Penerapan standar profesionalisme dalam proses mengadili suatu
perkara maknanya merujuk pada perilaku legal model, karena yang dituntut adalah
ketaatan terhadap etika profesi dan prinsip-prinsip hukum.
Dalam KEPPH ditegaskan bahwa perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan / atau
perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat
dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan
menyudutkan para pihak dan harus menerapkan standar yang sama kepada semua pihak, larangan
memberi mengijinkan/menyuruh kepada pegawai/pihak lain untuk mempengaruhi/ mengontrol
jalannya persidangan), Pasal 6 ayat (2) huruf a (kewajiban berperilaku jujur/fair dan menghindari
perbuatan tercela), Pasal 7 ayat (3) huruf a,d dan i (larangan mengadili perkara yang terdapat konflik
kepentingan, larangan memanfaatkan keterangan dari persidangan untuk tujuan selain tugas judicial,
dan larangan menjadi anggota partai politik), Pasal 8 ayat (2) huruf a (kewajiban bersikap mandiri, bebas
dari pengaruh, tekanan dan ancaman yang bersifat langsung/tidak dari para pihak), Pasal 9 ayat (4)
huruf a dan f (kewajiban untuk berperilaku tercela, kewajiban mengundurkan diri seawal mungkin jika
ada konflik kepentingan), Pasal 9 ayat (4) huruf b,c,e,f (kewajiban menghindari hubungan langsung/tidak
dengan pihak yang berperkara, kewajiban membatasi hubungan yang akrab dengan para pihak,
kewajiban mengetahui urusan keuangan pribadi, kewajiban mengundurkan diri seawal mungkin jika
memiliki konflik kepentingan), Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b (larangan menyalahgunakan jabatan
untuk kepentingan keluarga, larangan mengungkapkan/ menggunakan informasi yang bersifat rahasia
untuk tujuan di luar peradilan), Pasal 11 ayat (3) huruf a (kewajiban menjaga martabat lembaga
commit
user 11 ayat (4) huruf a,b dan g (larangan
peradilan di dalam dan di luar pengadilan),
dantoPasal
memanfaatkan jabatan untuk transaksi keuangan dan usaha, larangan menjadi advokat atau pekerjaan
lain yang berhubungan dengan perkara, larangan rangkap jabatan).
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tugas profesi. Meskipun dalam pemeriksaan atas perilaku hakim ketika mengadili suatu
perkara juga meliputi pemeriksaan atas substansi perkara, namun Pasal 15 KEPPH
ditegaskan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan, Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan
substansi putusan hakim.650 Berdasarkan hasil rekapitulasi penerapan hukuman disiplin
Bawas MA, sejak tahun 2012 s/d 2014 terjadi peningkatan hukuman disiplin terhadap
hakim, karena kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang tidak akan mentoleransi
segala bentuk pelanggaran, disamping itu dalam 1 (satu) laporan pengaduan melibatkan
beberapa aparatur sebagai terlapor.651
Tingginya tingkat pelanggar dapat terjadi karena diperiksanya seluruh hakim dalam
satu majelis (menjadi terlapor), seperti pada majelis hakim PN Skg di mana ketiga
hakim (A Hr Sy, Sh, N Pr Hd, SH dan Nr Pr,SH) masing-masing mendapat hukuman
sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena melanggar SKB Ketua
Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047/KMA/SK/IV/200902/SKB/P.KY/IV/ 2009 huruf C butir 10 (berperilaku professional) jo. PB MARI dan
KY nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P/KY/09/2012 Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan
Pasal 19 ayat (2) –c KEPPH.652
Pelanggaran (berat, sedang ataupun ringan) yang terjadi di lingkungan peradilan
umum, dapat dilakukan oleh hakim-hakim dalam ranah perdata maupun pidana pada
semua tingkat peradilan (hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA).
Pembelajaran melalui pengasuhan aktivitas pengawasan perilaku (kode etik) yang
jika terlanggar akan mendapatkan punishment atau sanksi (berat, sedang atau ringan),
terjadi secara halus dan tampil sebagai sesuatu yang wajar diterima sehingga terlihat
alami atau berasal dari sananya, dan telah menjadi kebiasaan (habitus) hakim. Skema
habitus ini mendapat efektifitas berkat fakta bahwa mereka berfungsi di bawah lapisan
kesadaran dan bahasa, di luar jangkauan pengendalian kehendak seperti tata karma

650

Sebelum dibentuknya SKB ini dan sebelum putusan Makamah Konstitusi yang membatalkan
UU nomor 22 tahun 2004 tentang landasan hukum KY bekerja, Komisi Yudisial memiliki pemahaman
yang berbeda tentang cara pemeriksaan perilaku hakim yang dianggap melanggar etika dengan
melakukan pemeriksaan terhadap subtansi atau putusan, karena KY berpendapat bahwa putusan hakim
menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan, ketelitian dalam menyusun
pertimbangan hukum, paradigm berpikir yang dianut, apresiasi dan komitmen terhadap penegakan
hukum dan terhadap hak asasi manusia. (Amzulian Rifai, et al, Wajah Hakim Dalam Putusan, studi atas
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651
Bahan Press Release KMA tanggal 6 Januari 2015.
652
Hukuman disiplin periode Januari sampai dengan Maret 2013
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bersidang, cara berbicara, cara hakim menjalankan hukum acara, bagaimana cara hakim
menerapkan sikap impartial, fair, tidak berprasangka, dan tidak melecehkan.
Menurut catatan Komisi Yudisial, banyak hakim dilaporkan ( lengkap dengan
video dan rekaman) di mana nampak jelas hakim bertanya lebih detail, memojokkan,
tekanan suara lebih tinggi, kosa kata dan mimik muka mengesankan tidak percaya
dengan keterangan saksi yang diajukan terdakwa. Tetapi tidak demikian terhadap saksisaksi yang diajukan pihak penuntut umum. Hakim bertanya seadanya, tidak menggali,
dan bahkan ada anggota majelis yang duduk santai bersandar di kursi. Wujud
pelanggaran yang dilaporkan itu didasarkan pada pengalaman pencari keadilan di
persidangan, bukan hakim yang bersangkutan memiliki rekam jejak pengalaman yang
patut diduga tidak akan bisa menjaga impartialitasnya dalam bersidang .653
Sebagai contohnya adalah perilaku hakim I, SH dari PN

Tenggarong (terlapor)

memberi gambaran bagaimana skema kebiasaan/habitus hakim yang pemeriksaannya
diterapkan dalam perilaku profesionalisme hakim di dalam dan di luar kedinasan.
Pada sebuah hasil pemeriksaan berdasarkan laporan warga Pengadilan Negeri
Tenggarong tertanggal 30 November 2014 berinisial nama H.M.A, telah melapor seorang
hakim berinisial nama I,SH. Terlapor dilaporkan untuk perilaku-nya, putusan ontslag atas
perkara tilang (terhadap putusan ontslag tersebut telah ada keberatan dari Kejaksaan
Negeri Tenggarong, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kutai, dan para pelanggar yang
keberatan karena merasa dihukum denda tinggi) dan perkara-perkara perdata perceraian.
Terlapor memelihara rambut panjang sampai sepunggung dan diikat sejak tahun 2012
belum pernah dipotong. Keadaan tersebut pernah ditegur oleh KPN Watampone, Hakim
Tinggi Pengawas Makasar dan Samarinda.
Terlapor pernah melaporkan ke Polisi sebuah toko yang menjual minuman isi ulang
karena Terlapor menderita sakit kepala setelah menimumnya. Terlapor pernah dilaporkan
memprotes pegawai BRI karena menolak mencairkan uang tunai miliknya sebesar
Rp.10.000.000,- dengan alasan terlapor tidak memiliki kartu ATM sehingga penarikan
tunai hanya dibatasi sebesar Rp. 5.000.000,Terlapor tidak menggunakan tanda pengenal dan lambang hakim ketika sedang
bertugas di kantor. Terlapor datang ke kantor mengisi absen, pulang kembali ke tempat
kost untuk sarapan dan kembali lagi ke kantor jam 10.00 WITA.
Terdapat dua peristiwa terlapor bentrok dengan pegawai, yakni ketika terlapor
dilarang masuk ke ruang IT oleh N. Ketika N menunjukan tulisan ‘selain petugas dilarang
masuk’ yang menurut N berasal dari Kasubbag Umum,Terlapor bereaksi dengan
mengatakan “tidak ada kewenangan Kasubbag Umum memerintah saya dan menurut UU
Kasubbag Umum membantu hakim dalam melaksanakan tugasnya”.Pada peristiwa lain
terlapor bentrok dengan pelapor. Saat itu pelapor yang sedang membersihkan ruang
sidang berteriak “apa!” sambil melihat kepada terlapor yang sedang menaiki tangga
653
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membalikkan badan dan berkata “apa!” dengan nada marah dan maju kea rah terlapor.
Terlapor berkata “mengapa kamu meneriaki saya, kau pikir saya takut sama kau, biar dua
kepalamu saya tidak takut”.
Pada kesempatan lain terlapor berdebat dengan panitera pengganti dalam perkara
perdata setelah tergugat yang dipanggil tiga kali tidak hadir. Terlapor menanyakan kepada
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Dalam perkara no.29/Pdt.G/2014/ PN.Trg, no.33/Pdt.G/2014/PN.Trg, dan satu
perkara perceraian lainnya dilaksanakan secara terbuka untuk umum atas dasar
pertimbangan sesuai asas “lex superior derogate legi inferior” (peraturan yang lebih
tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah).Menurut Pasal 13 Undang-Undang
nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “semua persidangan
terbuka untuk umum kecuali Undang-Undang menentukan lain” dan sampai saat ini
belum terdapat Undang-Undang dimaksud, kecuali diatur dalam Pasal 33 Peraturan
Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “apabila tidak dapat dicapai
perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”. Dalam
putusan tersebut para terkait (hakim anggota) mengajukan dissenting opinion.

Berdasarkan uraian tersebut, tim pemeriksa berpendapat bahwa terlapor (I, SH)
melanggar: angka 3 Keputusan Bersama KMA RI dan K KY RI nomor 047/KMA/
SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang ‘berperilaku arif dan bijaksana yang
bermakna mampu bertindak sesuai norma yang hidup dalam masyarakat (norma
hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan) dengan memperhatikan
situasi dan kondisi saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.
Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang
berwawasan luas mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan
santun. Melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. 18 ayat (1) huruf b jo. Pasal 19 ayat (2)
huruf c Peraturan Bersama MA RI dan KY RI nomor 02/ PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, tim pemeriksa merekomendasikan kepada
Pimpinan Mahkamah Agung penjatuhan sanksi ringan berupa: “pernyataan tidak puas
secara tertulis”.

Pemeriksaan berkaitan dengan perilaku profesionalisme atas terlapor I, SH
commit
to user pidana cepat (tilang) yang diputus
berkaitan dengan penanganan perkara
pelanggaran
ontslag, suatu putusan yang tidak lazim dalam acara pidana cepat, dan pemeriksaan atas
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perkara perdata, namun pemeriksaan yang dilakukan Bawas juga merambah pada
perilaku terlapor I, SH di luar kedinasan. Berkaitan dengan putusan ontslag yang berarti
pelanggar telah terbukti memenuhi unsur pelanggaran lalu lintas, namun perbuatannya
ternyata bukan merupakan tindak pidana. Pemikiran hakim

merupakan ranah

kebebasan hakim, namun pemahaman yang benar dalam hukum acara sangat
diperlukan, karena bagaimanapun juga hakim harus berada dalam koridor hukum.
Pelanggaran lalu lintas adalah prosesuil yang sifatnya cepat, tidak ada mekanisme
(prosedur) bagi upaya hukum „lepas‟ dari dakwaan pelanggaran lalu lintas654, sehingga
putusan hakim yang demikian mencederai kepastian hukum, yang pada akhirnya juga
mengingkari keadilan itu sendiri.
Hakim-hakim pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan
peradilan umum tidak dibagi menurut spesialisasi atau sistem kamar sebagaimana
Hakim Agung pada Mahkamah Agung, sehingga perilaku hakim dalam ranah perdata
dan pidana pada prinsipnya adalah sama, yakni pelanggaran terhadap hukum acara,
misalnya pada pelanggaran berat antara lain berupa berperilaku tidak adil, unfair,
impartial, tidak menjaga integritas, memiliki konflik kepentingan, penyalahgunaan
jabatan, dan tidak menjunjung tinggi harga diri, martabat dan kehormatan.
Ranah pidana ataupun perdata merupakan suatu ruang sosial atau arena
pertempuran kekuatan para pihak yang berperkara dan hakim untuk memperebutkan
sumber daya (modal) diantara mereka yang menempati. Bagi para pihak yang
diperjuangkan adalah modal baik modal ekonomi, materi atau uang dalam ranah
perdata, atau modal status kebebasan/ kemerdekaan/ martabat bagi terdakwa dalam
ranah pidana, sedangkan bagi hakim persidangan merupakan ranah perjuangan modal
simbolik (perstise, status, otoritas dan legitimasi). Menurut Bourdieu modal sebagai
relasi sosial, terdapat dalam sistem pertukaran. Modal sebagai basis dominasi, dapat
dipertukarkan dengan jenis modal lainnya.

655

Pertukaran simbolis merupakan

pertukaran yang paling hebat, membawa serta „kekuasaan untuk memberi nama‟
(aktivitas, kelompok), kekuasaan untuk mewakili pendapat umum dan kekuasaan untuk
menciptakan „versi dunia sosial yang resmi‟.656

654

KUHAP hanya mengenal upaya hukum verzet (perlawanan) atas putusan verstek (tanpa
hadirnya terdakwa) yang menghukum perampasan kemerdekaan (hukuman kurungan) (lihat ketentuan
commit to user
Pasal 214 ayat (4) dan (5) KUHAP).
655
Rindawati, op.cit, hlm 432.
656
Cheleen Mahar, Op.cit, hlm.17)
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Bagi seorang hakim yang dapat menguasai bidang pertempuran atau persidangan
yang sulit (hard case) memberikan prestise tersendiri yang dapat dipertukarkan dengan
modal atau akses yang dekat hierakhis kekuasaan, namun kekalahan dalam
mengendalikan persidangan juga dapat membawa ke posisi sebaliknya. Sebagai contoh
adalah apa yang terjadi pada hakim M, SH dari PN Batam. Ketidakmampuannya
mengendalikan persidangan, membuat salah satu pihak tidak puas dan melaporkan
perilakunya ke Badan Pengawas. Hakim M, SH terkena sanksi.
Dalam sebuah hasil laporan pemeriksaan atas hakim dengan inisial nama M, SH pada
P N Batam (ST.nomor 152/BP/ST/V/2015) telah dilaporkan oleh seorang pengacara
Tergugat dalam perkara perdata nomor 82/Pdt.G/2012/PN/Btm, karena telah menunda
sidang sebanyak 9 kali, dengan alasan para pihak tidak hadir berkali-kali.
Setelah tahap musyawarah putusan, ternyata hakim-hakim anggota berpendapat
tolak gugatan seluruhnya, sedangkan ketua Majelis (M,SH) berbeda pendapat
(dissenting opinion) yakni mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
Setelah tahap musyawarah tersebut sidang untuk putusan selalu ditunda-tunda
sebanyak sembilan kali oleh Ketua Majelis, dalam waktu kurang lebih tiga bulan.
Namun dari berita acara juga diketahui bahwa pihak penggugat tidak hadir selama 4
(empat) kali berturut-turut, bahkan sampai salah satu anggota (R.I.K,SH) majelis
dimutasi dan karena terus ditunda-tunda anggota majelis pengganti (N,SH)
mengundurkan diri. Pengunduran diri hakim N,SH diganti oleh hakim B.S,SH. Menurut
M,SH ditunda-tundanya persidangan karena sdr.M.SH merasa gamang dan takut serta
tertekan bahwa perkara tersebut diliput media massa.
Pemeriksa (Bawas) menyimpulkan bahwa terlapor (M,SH) telah menunda sidang
sebanyak 9 kali dengan alasan penundaan yang tidak bisa dibenarkan, karena sesuai
dengan Pasal 190 Rbg, jika salah satu pihak tidak hadir maka pembacaan putusan
haruslah dilaksanakan. Sikap terlapor (M,SH) yang menunda-nunda sidang, juga dinilai
bertentangan dengan asas cepat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang
nomor 48 tahun 2009 tentang Kehakiman, disamping melanggar huruf C, butir 4.1, dan
butir 5.1.7 SK 047/ KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim, jo. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi
Yudisial no.02/PB/ MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yaitu
sikap mandiri serta Pasal 9 ayat (5) b, berupa memperlambat persidangan, yaitu tidak
berintergritas tinggi. Pemeriksa merekomendasikan terlapor dijatuhi hukuman berupa
hakim non palu selama 1 (satu) tahun dengan akibat hukum, selama menjalani
hukuman disiplin tersebut tunjangan yang bersangkutan tidak dibayarkan. (Pasal 18
ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (4) huruf b Panduan Penegakan KEPPH
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Konstruksi pembuktian dalam ranah hukum perdata secara umum lebih longgar
(para pihak diberi kesempatan membuktikan seluasnya untuk mempertahankan haknya)
dibandingkan dalam ranah pidana yang terkukung dalam asas legalitasnya, namun
dalam kenyataannya pelanggaran kode etik justru lebih banyak terjadi pada ranah
perdata, sekalipun terdapat prinsip-prinsip hukum acara antara ranah perdata dan pidana
yang sama (asas keseimbangan, impartiality, equality, dan sebagainya). Pemaknaan
yang berbeda dari masing-masing pelaku (Hakim maupun Badan Pengawas yang juga
terdiri dari hakim-hakim ataupun KY) atas asas-asas hukum atau ketentuan hukum
tertentu yang berkaitan dengan suatu perkara, berujung pada penilaian berbeda
(melanggar kode etik atau tidak). Sebagaimana yang dikemukakan Chambliss dan
Seidman yang telah memperkirakan hasil-hasil yang diperoleh dari tekanan-tekanan
keorganisasian dalam lembaga peradilan: 657
(a) Setiap struktur pengambilan keputusan memaksakan dilaksanakannya pembatasan
dalam luas lingkup bahan-bahan (faktor-faktor) yang masuk, seperti masalah yang
harus dipertimbangkan, hipotesa-hipotesa untuk penyelesaiannya serta data yang
harus diperhatikan.
(b) Dengan pembatasan-pembatasan tersebut, maka struktur pengambilan keputusan
mau-tidak mau sudah dapat menentukan sejak awal luas lingkup hasil yang secara
potensial akan diperoleh.
(c) Hasilnya, setiap struktur pengambilan keputusan dipaksa untuk bersikap memihak
kepada seperangkat hasil potensial yang tertentu untuk kerugian seperangkat hasil
potensial yang lain.
(d) Dengan demikian, maka setiap struktur pengambilan keputusan mau tidak mau
mengandung suatu penilaian (value- loaded); ia tidak dapat bebas dari pemihakan
nilai-nilai tertentu.
Sebagai contoh adalah laporan terhadap perkara

kasus pencurian uang

menggunakan kartu kredit (no.685 / Pid.B / 2012 / PN. MLG.), terhadap Majelis yang
bersangkutan telah diperiksa Komisi Yudisial karena adanya laporan dugaan sikap
unprofessional dan impartial, namum pemeriksaan tersebut tidak terbukti. Stigma
negatif (gratifikasi) kerap disampaikan terlapor jika terdakwa dibebaskan, tanpa
memperhatikan argumentasi yuridis dalam putusannya. 658
Tidak ada perkara mempunyai karakteristik yang sama, dan hakim dituntut untuk
se-arif mungkin menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan baik,
657

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1908, hlm. 68-69.
Berdasarkan informasi dari hakim yang diperiksa dalam perkara tersebut, hakim dituduh telah
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ketika barrier (hambatan-hambatan menghadang) di luar kendali hakim, sudah tentu
hakim harus menemukan jalan keluarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman (hakim wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat). Kalalaian karena
kurangnya penguasaan hukum atau faktor lain bisa saja terjadi, ketika para pihak
meneriakkan ketidakpuasannya dengan dalih /dasar ketentuan undang-undang tertentu
dan melaporkannya, mendesak hakim

untuk

bersikap

sangat

hati-hati

dalam

menafsirkan undang-undang, penafsiran gramatikal atau formal menjadi pilihan.
Dalam negara hukum modern, terdapat dua prinsip dan yang menjadi syarat
utama sistem peradilan: 1) prinsip judicial independence dan 2) prinsip judicial
impartiality. Prinsip kemandirian (independence/ independensi) diwujudkan antara lain
melalui sikap para hakim ketika memeriksa dan memutus suatu perkara. Disamping itu
independensi juga berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan finansial para hakim
atau lembaga peradilan (pengangkatan /rekrutmen), masa kerja, pengembangan karier,
sistem penggajian dan pemberhentian hakim).

659

Independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip universal yang dimuat dalam
pelbagai instrument hukum internasional, diantaranya Pasal 10 Deklarasi Universal
HAM yang menyebutkan:660
Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di
muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak
dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap
tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.
Independensi kekuasaan kehakiman dapat dikatagorikan menjadi dua: 1)
independensi normatif, yakni independensi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang
Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka, 2) independensi empiris/realita, yaitu independensi yang sesuai dengan
kenyataan dalam praktek di lapangannya, hakim menentukan sendiri putusannya tanpa
ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun.661

659

Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia, Raja GRafindo Persada, Jakarta,
2014, hlm. 52-53
660
Suparman Maszuki, “Pengadilan Yang Fair Sebagai Hak Asasi Manusia”, Shidarta, et al (ed),
Pendulum Antimoni Hukum, Analogi 70 Tahun Valerine J.L.Kriekhoff, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014,
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Mohammad Saleh, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada
Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Graha Cendikia, Bogor, 2011, hlm. 44.
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Independensi yudisial mengandung nilai-nilai dasar: fairness, impartilality dan
good-faith. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan
terbuka bagi para pihak untuk didengar tanpa mengkaitkannya dengan identitas atau
kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang hakim yang independen akan bersikap
imparsial, bebas dari pengaruh yang terkait dengan perkara dan kebal dari tekanan pihak
luar. Seorang hakim yang independen memutus berdasarkan kejujuran (goodfaith),
berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa menghiraukan akibat yang
bersifat personal, politis ataupun finansial.662
Setiap pengaduan yang diterima (baik oleh Badan Pengawas, Hakim tinggi atau
Hakim Tinggi Pengawas Daerah) akan ditelaah untuk dikaji apakah layak ditangani atau
tidak. Dalam melakukan penelaahan, jenis pengaduan akan dipilah dalam: a)
penyalahgunaan wewenang jabatan, b) pelanggaran norma kesusilaan, c) pelanggaran
hukum acara, d) pelanggaran disiplin pegawai, e) dugaan suap dan korupsi, f) maladministrasi, dan g) ketidakpuasan pelayanan publik (SKMA 076/KMA/SK/VI/ 2009).
Terhadap pengaduan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan, diberlakukan asas
praduga tidak bersalah. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan
metode: 1) Konfirmasi, 2) Klarifikasi dan 3) Penelitian/ pemeriksaan /investigasi.
Jika dari hasil pemeriksaan disimpulkan terlapor terbukti melakukan perbuatan yang
dilaporkan maka akan dijatuhkan hukuman disiplin, dan jika tidak terbukti melakukan
maka ditetapkan (oleh Ketua Muda Bidang Pengawasan) penghentian pemeriksaan dan
dicatat oleh Bawas dalam buku agenda hukuman dan disiplin dan juga data
kepegawaian yang bersangkutan sehingga catatan tersebut dapat mempengaruhi karir.
Berbeda dengan LHP KY (Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial) yang bila
ditetapkan tidak terbukti, tidak mendapat catatan dalam data kepegawaian yang
bersangkutan.
Menurut

Lilik Srihartini, Seketaris Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

(Bawas), dahulu fokus pemeriksaan Bawas lebih pada profesionalisme, tetapi dengan
adanya kenaikan tunjangan jabatan hakim terlihat pelanggaran lebih banyak pada
perilaku dan tidak hanya mengenai profesionalisme. Tujuan pemberian sanksi adalah
sebagai efek jera sekaligus telaah bagi perbaikan dalam pembinaan dan peningkatan
kapasitas aparatur pengadilan. Dalam pemeriksaan di Majelis Kehormatan Hakim,
digali faktor-faktor yang melatar belakangi
, misalnya terlapor selingkuh
commit toperbuatan
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Amran Suadi ,op.cit, hlm. 48.
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karena dimutasi tapi tidak didampingi istrinya sehingga hal tersebut akan
dipertimbangkan dalam pola mutasi.
Menanggapi kaitannya pemeriksaan Badan Pengawas terhadap independensi hakim
dalam mengadili, responden Ibu Lilik Srihartini menjawab: “pada pemeriksaan Bawas
dilakukan examinasi putusan, tapi bila hakim menpunyai jiwa “kerdil” maka jangan
menjadi hakim. Memang jika pada saat memutus perkara harus independen, tapi
putusan itu akan dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim adalah
wakil Tuhan di dunia, dekatkan pada Tuhan dan punya hati nurani. Bagi hakim harus
mempunyai 3 skill : pengetahuan, hati nurani dan agama. Kemandirian hakim adalah
agar putusan hakim tidak terpengaruh, namun bukan berarti hakim bisa berbuat
seenaknya”.
Sebagai contoh adalah pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor A.A.M.A.N, SH
selaku Wakil Ketua PN Gir, dilaporkan dalam masalah perdata, namun juga diperiksa
dalam masalah persidangan pidana yakni perkara pelanggaran lalu lintas, di mana
A.A.M.A.N, SH telah menetapkan denda sebesar Rp. 10.000,- bagi setiap perkara non
barang bukti non BB). 663

663

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas tertangal 22 September 2012. Menurut
informasi yang diberikan kepada peneliti dari mantan Panitera Muda Perdata PN.Gir, uang yang diminta
terlapor adalah sebesar Rp. 150.000.000,- namun tersebut tidak jadi diberikan, karena para pemohon
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Terlapor A.A.M.A.N, SH dilaporkan telah meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,kepada sdr. I.W.B dan Ni Ny.R para pemohon dalam perkara nomor 34/Pdt.G/2011/PN
Gir dan terlapor memberi alternative lain kepada para pemohon agar tanah seluas di
belakang koma yakni 0,95 are dari luas seluruhnya 27,95 are diberikan kepada Terlapor.
Terlapor selaku koordinator pengawasan tidak pernah mengisi daftar hadir dan
pulang baik absen secara manual maupun finger scan computer. Terlapor tidak mengikuti
upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2012 di kantor PN.Gir.
Terlapor selaku WKPN.Gir telah menetapkan sendiri denda perkara pelanggaran lalu
lintas tanpa barang-bukti (non BB) sebesar Rp. 10.000,- perberkas.
Tindakan terlapor telah melanggar ketentuan dalam huruf c angka 2 poin 2.2 (1)
juncto angka 5 poin 5.1.1 SKB KMA dan Ketua KY no. 047/KMA/SKB/IV/2009no.02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat berupa:
Tidak diperkenankan menangani perkara selama dua tahun, tidak menerima remunirasi
selama dua belas bulan sebesar 100 persen (non palu) dan dimutasikan ke PT BKL sesuai
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) jo.Pasal 14 ayat (3) huruf a dan b SK Ketua Mahkamah
Agung no. 215/KMA/SK /XII/2007

Mahkamah Agung saat ini memiliki 832 satuan kerja (dari empat lingkungan
peradilan tingkat pertama dan tingkat banding seluruh Indonesia), merupakan beban
bagi Mahkamah Agung (Badan Pengawas) untuk menjaga kendali pengawasan,
sehingga Pengadilan Tingkat Banding yang merupakan ujung tombak pengawasan
didelegasikan menindak lanjuti laporan atau pengaduan dari daerah. Pengadilan (Ketua)
tingkat pertama juga dapat menerima pendelegasian penanganan pengaduan.
Penanganan pengaduan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama dilaporkan kepada
Pengadilan tingkat banding dan Badan Pengawas.664
Menurut I Ketut Gede, SH, MH, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan
Tinggi Denpasar selaku kawal depan seluruh pengadilan negeri sewilayah Bali juga
menerima laporan dan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan
pemeriksaan dan memberikan rekomendasi bagi terlapor. Menurutnya, perilaku hakim
adalah termasuk apa yang hakim tersebut lakukan dalam menangani perkara, bagaimana
hakim tersebut menjalankan asas-asas dalam hukum acara. Hakim harus cermat dalam
administrasi perkara, utamanya dalam masalah eksekusi, tidak dapat seenaknya
mengatakan hal tersebut adalah kewenangannya (kebebasannya dalam menangani
perkara), dan harus pula memperhatikan yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah
Agung ketika membangun argumentasi yang mendasari putusannya. Responden
commit to user
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Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009.
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memberikan contoh pemeriksaan “Sudah ada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung
mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan penipuan, jika seseorang yang
menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, maka
perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 KUHP,
dan bukan dipahami sebagai perkara perjanjian (perdata) yang diputus ontslag”.665
Dalam mengatur jadwal persidangan, hakim biasa membuat court kalender agar
persidangan berjalan dengan lancar dan teratur, namun kerap terjadi penundaan
persidangan di luar perencanaan (akibat kegiatan tertentu) yang mengganggu
penanganan perkara, sehingga para pihak merasa dirugikan. Salah satu contoh
pengaduan berkaitan dengan penataan jadwal persidangan perkara pidana 666 dalam
perkara pidana nomor 264/Pid.B/2014/PN.Sgr. Terlapor adalah majelis hakim perkara
tersebut: I Wy.M, SH,MH, N.L.S,SH, MH dan E.R.W,SH, MHum, sedangkan pelapor
D.Pt.E.S,SE, Ak, saksi korban.

665

Wawancara dilakukan terhadap I Ketut Gede, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, di Gedung
Pengadilan TInggi Denpasar, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015, Subject: untuk mengetahui sejauh
mana pemaknaan Pengadilan Tinggi selaku voorsvot atas kebebasan hakim dalam mengadili perkara
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Laporan Hasil Pemeriksaan (Pengadilan Tinggi Denpasar) atas terlapor Majelis Hakim perkara
nomor 264/Pid.B/2014/PN.Sgr, Juli 2015.
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Pelapor adalah korban tindak pidana penggelapan / penipuan sebesar Rp
2.256.380.000 ,- dalam perkara nomor 264/Pid.B/2014/PN.Sgr.
Pelapor mempertanyakan pengalihan tanahan terdakwa dari tahanan rutan menjadi
tahanan kota oleh Majelis Hakim dan penundaan sidang yang berkali-kali. Dalam surat
pengaduannya tertanggal 22 Mei 2015, Pelapor menduga terlapor menerima sesuatu dan
melanggar kode etik hakim: berperilaku adil, berperilaku arif dan bijaksana, dan bersikap
profesional.
Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan putusan “lepas dari segala
tuntutan hukum” (ontslag van alle rechts vervolging).
Dari hasil pemeriksaan Team pemeriksa menyimpulkan:
- Bahwa penundaan persidangan dilakukan oleh hakim tunggal yang seharusnya
dengan format majelis.
- Bahwa sikap Majelis Hakim tidak berimbang dalam melakukan pemeriksaan
perkara.
- Bahwa alasan untuk pengalihan tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan
lota tidak jelas dan penetapan tidak dibacakan di persidangan.
- Majelis hakim kurang profesional dalam pemeriksaan perkara, tidak terbuka,
sehingga menimbulkan kecurigaan bagi terlapor
- Majelis hakim kurang cermat dalam memeriksa berita acara sidang
Atas dasar hal tersebut, pemeriksa merekomendasikan terlapor (Majelis Hakim
lengkap berikut Panitera Pengganti sanksi ‘pelanggaran sedang’ melanggar Pasal 5 ayat (3)
huruf a dan e Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Terlapor Majelis Hakim I Wy.M, SH,MH, N.L.S,SH, MH dan E.R.W,SH, MHum
dilaporkan karena memutusan “lepas dari segala tuntutan hukum” (ontslag van alle
rechts

vervolging)

oleh

pihak

pelapor

(korban

dalam

perkara

nomor

264/Pid.B/2014/PN.Sgr). Terhadap substansi perkara merupakan ranah teknis yang
masih berlanjut upaya hukumnya dan menjadi penilaian hakim yang lebih tinggi, yakni
upaya hukum kasasi, sedangkan perilaku hakim selama menjalankan proses beracara
menjadi ranah pengawasan, dan tim pemeriksa menyimpulkan terlapor tidak bersikap
professional (tidak cermat dan tidak terbuka) dalam menjalankan hukum acara pidana.
Dari berita acara persidangan nomor 264/Pid.B/2014/PN.Sgr, diketahui bahwa
persidangan pertama kali dibuka tanggal 15 Desember 2014 dan diputus tanggal 13 Mei
2015, tepat waktu 5 bulan penyelesaian perkara (tanpa dihitung proses minutasi), namun
terdapat delapan kali penundaan, 667 sehingga pelapor menduga Majelis Hakim tidak

667

Menurut Berita Acara Persidangan nomor 264/Pid.B/2014/PN.Sgr tanggal 22 Desember 2014,
tanggal 22 Januari 2015 dan tanggal 18 Pebuari 2015 sidang ditunda karena Penuntut Umum belum siap
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berperilaku arif, adil dan professional. Atas laporan tersebut, tim pemeriksa
merekomendasikan agar terlapor dijatuhi sanksi teguran lisan.
Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana digambarkan oleh Awaludin, hukum
sebenarnya menyerupai sistem „panopticon‟, ia berdiri di atas tower dengan sorot mata
tajam mengawasi melalui cahaya terang mercu suar, menebar rasa takut dan teror.
Kehidupan diliputi rasa mencekam akibat pengawasan. 668
Menurut Ibrahim, Anggota Komisi Yudisial RI bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim masa bakti tahun 2010-2015, dalam suatu wawancara
mengatakan bahwa ketika hakim menghadapi suatu kasus tidak bersikap sebagai „la
bounch de la loi‟, hakim harus berada pada posisi independen (partial) dan tidak
memihak, akan tetapi hal itu saja tidaklah cukup. Menurutnya, Hakim harus memiliki 3
kompetensi: 1) Hard competition : kemampuan mengenai ilmu-ilmu hukum (hukum
materiil dan hukum acara), 2) skill competition, bagaimana dalam mengahadapi kasuskasus butuh keterampilan tersendiri, dan 3) soft competition atau moral integritas
kompetensi. Sekalipun hakim tersebut telah bergelar Master tapi jika ia kurang soft
competents maka ia akan dianggap kurang mampu. Hakim harus memahami code of
etics yang tertulis dan juga harus memiliki sences of etics , yang harus dilakukan adalah
terus mendorong internalisasi, ibarat iman yang keluar masuk, maka pada saat ia keluar
harus di charge, untuk mencegah hakim melakukan pelanggaran.669
Ibrahim berpendapat bahwa sebagai upaya perbaikan kinerja hakim, tidak cukup
hanya hakim yang didorong melakukan rekonstruksi pemikiran maupun perilaku, tapi
pada saat yang sama seluruh stake holder bergerak, karena hakim bukan aktor tunggal
dalam penyelesaian perkara, walaupun dalam mengadili hanya dia sendiri yang
menyelesaikan permasalahan keadilan. Apabila para pihak menyampaikan case dengan
tidak jelas, hakim akan melihat apa adanya, terdapat fakta yang ditutup-tutupi, pada
akhirnya hakim dapat mengatakan ketika dipertanyakan orang bahwa itulah fakta yang
disodorkan. Menurut Ibrahim, yang perlu dilakukan adalah hakim berusaha untuk
mengupayakan secara malksimal pada fakta yang ada, disamping menggunakan hati

kegiatan di Pengadilan Tinggi Denpasar yang mewajibkan KPN se Bali hadir, tanggal 30 April sidang
ditunda karena putusan belum siap.
668
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669
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commit
to user
Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim,
di Gedung
Komisi Yudisial ,Ruang Tanggal/waktu: Jum’at
19Juni 2015, sekitar jam 09.00 s.d 10.00 , dengan subject: untuk mengetahui sejauh mana pemaknaan
KY atas diskresi danprofesionalisme hakim pidana.

perpustakaan.uns.ac.id

334
digilib.uns.ac.id

nuraninya. Setiap putusan mempunyai dua dampak, bagi yang menang akan memuji dan
bagi yang kalah akan mencaci, tentunya hal itu tidak perlu dirisaukan, yang penting
adalah memutuskan perkara tanpa interference”.

b. Pengaruh Opini Publik
Menurut Leonard W.Doob, opini publik adalah sikap orang-orang yang mengenai
suatu soal, di mana mereka merupakan anggota dari suatu masyarakat yang sama. 670
Opini publik merupakan sistem tanda atau simbol yang biasa dilakukan melalui
penyampaian pendapat secara terbuka, baik melalui suatu forum, gerakan demonstrasi,
melalui media massa (surat kabar, radio atau televise). Pendapat-pendapat tersebut
akhirnya merupakan suatu sintesa bahwa masyarakat menyetujui gerakan/ pendapat
tersebut.671 Menurut Lawrence M Friedman, yang membentuk hukum bukanlah opini
publik, melainkan kekuatan sosial yang benar-benar dikerahkan, dan opini publik
sebagai bagian dari kekuatan sosial672.
Maraknya pemberitaan oleh media massa (surat kabar, televisi dan radio) yang
memberitakan secara terbuka atau berupa diskusi-diskusi yang menghadirkan pakarpakar dibidang tertentu atas suatu topik, tentunya bertujuan utama menarik oplah atau
keuntungan komersial yang dilakukan hampir-hampir tanpa batas –kecuali yang jelasjelas diatur dalam KUHP- dengan dalil kebebasan berekspresi dan berpendapat atau
kebebasan pers.
Opini publik tidak terorganisir dan tidak mempunyai pimpinan. Sarjana-sarjana
Eropa Barat mempertanyakan mengapa opini publik menjadi perhatian pemerintah. Hal
tersebut dikarenakan opini publik tidak memiliki tanggung jawab kepada masyarakat,
disamping opini publik tidak berdasar pada pemikiran yang cukup masak, meskipun
berdasarkan suatu diskusi sosial. Opini publik biasa dilakukan secara spontan sehingga
kurang berpikir jauh ke depan.673
Tujuan taktis dari opini publik terhadap pengadilan adalah mempengaruhi putusan
pengadilan, baik untuk tujuan penghukuman ringan atau bahkan memperberat ataupun

670

Djonaesih S.Sunarjo, Opini Publik, Liberty, Jogjakarta, 1997, hlm.21.
Puslitbang Mahkamah Agung RI, Pengaruh Tekanan Publik Media Massa Terhadap Kemandirian
Hakim, Laporan Penelitian, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2014, hlm 20.
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putusan bebas, sedangkan tujuan strategisnya adalah melemahkan kepercayaan publik
terhadap proses penegakan hukum.

1) Intervensi Melalui Opini Publik
M.P.Vrij mengemukakan teori “subsosial” yang menghubungkan arti opini publik
terhadap putusan pengadilan. Menurut teori ini suatu tindak pidana (starfbaarfeit)
mempunyai empat akibat subsosial: dorongan mengulangi dari pelaku, rasa tidak puas
korban, keinginan meniru oleh pihak ketiga, dan rasa kecewa pihak keempat. Menurut
Vrij, rasa kecewa atau kemarahan pihak ke empat (pihak publik) atas perbuatan tercela
yang terjadi, memang seharusnya dipertimbangkan dalam putusan hakim. Kekecewaan
dan kemarahan publik terhadap apa yang dirasakan tidak atau kurang adil, adalah apa
yang termasuk dalam civic engagement yang dapat disederhanakan sebagai mengajak
„partisipasi publik‟ dalam masalah-masalah peradilan.674
Peristiwa praperadilan Budhi Gunawan (BG) yang ditangani hakim Sarpin
Rizaldi merupakan contoh nyata dari opini atas peristiwa politik besar (bola panas
hubungan KPK-Polri) negeri ini. Hampir setiap media memberitakan bola panas politik
yang dilemparkan ke pengadilan Jakarta Selatan, yang ternyata perkara praperadilan
tersebut menunjuk hakim Sarpin Rizaldi sebagai pemutusnya. Terlihat jelas bagaimana
media massa membangun opini mengkritisi, meragukan dan menghakimi seorang hakim
Rizaldi sebelum yang bersangkutan membuka persidangan. Sayangnya Komisi Yudisial
yang sepatutnya bertugas menjaga marwah keluhuran dan martabat hakim justru larut di
dalamnya.675
Dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Juni 2015,
Hakim Arwana, SH memerintahkan penasihat hukum (advokat) AD meninggalkan
ruang sidang. Pada saat persidangan, atas permintaan kuasa termohon (kepolisian) AD
diminta menunjukan berita acara sumpah advokatnya sebagai persyaratan formil
beracara di persidangan. AD menolak dan menyampaikan keberatannya dengan sikap
yang tidak mengindahkan tata tertib persidangan. Sehari kemudian puluhan massa
berdemo di depan gedung pengadilan dan memaksa masuk ke ruang Ketua Pengadilan
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Jarasmen P,SH untuk meminta klarifikasi. Awalnya pertemuan berlangsung tenang, lalu
memanas karena AD terus menerus memotong pembicaraan Ketua Pengadilan (KPN)
dan membuat KPN merasa tidak berwibawa, sehingga KPN mendekati dan menarik AD
keluar ruangan.676
Penuntut Umum, sebagai pihak yang mewujudkan proses penuntutan, telah
menerima intervensi publik sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya
tuntutan yang diajukan dalam suatu perkara. Surat Keputusan Jaksa Agung
RI No. PER-022/A/JA/03/2011 tentang pengaturan penuntutan Penuntut Umum, yang
menyebutkan bahwa penuntut umum berkewajiban memberi perhatian khusus untuk
melakukan penyelidikan atas perkara-perkara yang menarik perhatian publik. Pada
Pasal 38 ayat (1) Perturan Jaksa Agung RI no.PER 036/A1JAl09/2011 tentang SOP
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara tegas menyebutkan pengajuan
rencana tuntutan dan pemberian petunjuk tuntutan, harus mendasarkan pada peraturan
perundang-undangan dan fakta hukum di persidangan, dengan memperhatikan: a.
Keadilan, kepastian dan kemanfaatan; b. tujuan pidana dan pemidanaan; c. Hal-hal yang
meringankan dan memberatkan; d. Perkembangan hukum dan masyarakat serta kearifan
lokal; e. Kepentingan perlindungan korban, masyarakat dan terdakwa secara seimbang;
Dalam perkara nomor 282 /Pid. B /2012 /PN.PO tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2004
dengan terdakwa Koko Wahyu Nugroho (yang pernah ditangani peneliti), pihak
keluarga korban melalui massa bayaran berupaya melakukan berkali-kali intimidasi di
persidangan dan dua kali melakukan pengerahan masa demonstrasi

guna

mengintimidasi dan memaksa majelis melakukan penahanan atas terdakwa. Intimidasi
tersebut berhasil mempengaruhi penuntut umum sehingga menuntut terdakwa dengan
tuntutan tinggi selama 4 (empat) tahun, dan juga berhasil mempengaruhi anggota
majelis hakim (yang kebetulan masih yunior) sehingga dalam musyawarah majelis
hakim menjatuhkan vonis cukup tinggi (pidana penjara selama 2 (dua) tahun) dari
tuntutan 4 (empat) tahun untuk delik ommisi dalam perkara KDRT677. Pihak terdakwa
676
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merasa kecewa dengan putusan hakim dan melakukan berbagai upaya untuk merubah
putusan termasuk melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial, namun setelah
melakukan pemeriksaan, KY tidak menemukan kesalahan pada Majelis Hakim.
Bukan rahasia apabila para pihak ataupun pengacara bisa sesukanya berkirim
surat melaporkan Majelis Hakim dengan berbagai alasan kepada Badan Pengawas
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang apa saja mengenai diri mejelis hakim.
Persoalan kemudian apakah isi surat tersebut benar atau tidak bukan soal lagi, yang
pasti surat tersebut sudah membuat majelis hakim terintimidasi atau repot
mengklarifikasi kepada Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Sebaliknya bagi
hakim jika melapor balik pelapor bukanlah pilihan bijak, jargon silent court menjadi
pilihan terbaik untuk bersikap diam dan mencari aman.
Peristiwa tersebut di atas hanya sebagian kecil dari peristiwa-peristiwa berat
(pengrusakan fasilitas atau bahkan ancaman kekerasan terhadap hakim) yang bertujuan
merendahkan wibawa pengadilan. Selayaknya suatu komentar dan opini menghindari
adanya stigmatis berupa kesalahan terdakwa sebelum hakim menentukan kesalahannya,
dan sebaliknya suatu komentar dan opini tidak memberikan gambaran bahwa terdakwa
adalah orang yang jauh dari kesalahan. Opini tersebut dalam sistem hukum Anglo
Saxon dikenal dalam klasifikasi “sub judice rule” yang merupakan bagian dari
contempt of court. Format sub judice rule tidak membenarkan adanya komentar dan
opini untuk mempengaruhi hakim, komentar tersebut juga tidak boleh meragukan
intergritas dan impartialitas dari putusan yang dijatuhkan.678

2) Contempt of Court
Contempt of court atau penghinaan terhadap wibawa peradilan merupakan istilah
yang dikenal sejak abad ke 13 di negara-negara Anglo Saxon yang ketat dengan sistem
adversary, khususnya Inggris. Pada sistem ini dikenal pola „the battle of gladiators‟
antara pengacara dengan penuntut umum yang menunjukan kebebasannya dalam
persidangan, sehingga hakim yang bersifat pasif memerlukan perisai diri bagi
perlindungannya. 679

Doktrin contempt of court memang tidak dikenal dalam tradisi

hakim anggota masing-masing mempunyai pendapat berbeda, sementara posisi keanggotaan majelis
selalu ganjil (3,5,7 atau 9) maka suara Hakim Ketua Majelis adalah penentu akhir
678
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Civil Law, akan tetapi di banyak negara civil law, juga diatur larangan merendahkan
martabat pejabat umum, mengkritik hakim dan lembaga peradilan, sebagai contoh
ketentuan Pasal 207 sampai dengan 233 Wetboek van Strafrechts Belanda, Pasal 207208 KUHP dan dalam article 9-1 Kode Civil Perancis/680
Menurut Oemar Seno Adji, permasalahan contempt of court adalah safe guard of
judiciary dalam kekuasaan kehakiman, mengandung aspek kebebasan dalam
menjalankan tugas peradilan ( within the exercise of judicial function), sehingga sebagai
kebebasan personlijk/ rechtpositionil mengandung di dalamnya vervod, yakni larangan
bagi kekuasan negara lainnya untuk melakukan intervensi dan gebod sebagai kewajiban
bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dibimbing oleh hati nurani yuridisnya.681
Contempt of court dikenal dua tipe, yakni: contempt in facie atau direct contempt
of court (perbuatan „penghinaan‟ di hadapan pengadilan), dan contempt ex facie atau in
direct contempt of court (perbuatan contempt di luar pengadilan). Kriteria yang
menentukan adanya contempt of court adalah adanya perbuatan, tingkah laku, sikap atau
ucapan, kesemuanya berasal dari pengembangan kasus atau doktrin yang meliputi sub
judice rule (usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan),
disobeying a court order (tidak mematuhi perintah pengadilan), scandalizing in court
(skandal dalam peradilan) dan misbehaving in court (tidak berkelakuan baik dalam
peradilan, baik melalui sikap atau ucapan).682
Tidak disangkal bahwa peristiwa yang disebut „sub judicial rule (upaya untuk
mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan di peradilan baik secara lisan ataupun
tertulis, melalui unjuk rasa ataupun pemberian opini), selain disobeying a court order
dan misbehaving the court sering terjadi di Indonesia, dan terkesan menjadi pembiaran
oleh negara, justru menggambarkan sisi buruk dari penegakkan hukum.
Dalam laporan utama Majalah Dandapala disebutkan bahwa berbagai bentuk
kekerasan dan intimidasi yang terjadi di pengadilan Indonesia yang dilakukan oleh
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masyarakat yang tidak menghargai hukum dan wibawa peradilan adalah bentuk nyata
dari upaya mendelegitimasi negara, sehingga tidak ada pilihan selain negara harus hadir
dalam mengatasi peristiwa kekerasan tersebut.683
Menurut H.P.Panggabean, peristiwa-peristiwa yang dapat dikatagorikan contempt of
court, berkaitan kualitas perilaku moral dan kualitas kinerja kedinasa MA684:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terjadinya tunggakan perkara di MA yang semakin bertambah
Adanya beberapa putusan hakim yang disparitas
Kelambanan eksekusi putusan
Maraknya dugaan perilaku hakim yang menerima suap
Kurang adanya publikasi pemerintah (MA) terhadap hakim yang bermasalah
Kurangnya pengalokasian dana APBN untuk menunjang kegiatan operasional
MA.
Indonesia belum memiliki undang-undang contempt of court tersendiri, namun

dalam Pasal-Pasal 218, 316, 310 KUHP telah mengatur contempt of court, melalui
delik aduan oleh hakim. Telah banyak peristiwa yang merendahkan, merusak martabat
dan wibawa peradilan dilakukan secara kasar, terang-terangan dan jelas di dalam dan di
luar pengadilan, namun hampir tidak ada (sangat jarang) Hakim yang mau melaporkan
perbuatan tersebut, kecuali Hakim Sarpin Rizaldi yang melaporkan trial by press,
namun kelanjutan laporan tersebut tidaklah jelas. Dapatlah dimaklumi mengapa Hakim
tidak mau membuat laporan polisi atas perbuatan contempt of court, karena membuat
laporan polisi adalah pekerjaan yang rumit dan berbelit-belit, dan membuat Hakim
merasa dalam keadaan tidak terhormat karena harus menghadap, diperiksa Polisi dan
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menjadi saksi di pengadilan, dan akibatnya tujuan menjaga kehormatan hakim menjadi
tidak tercapai.685
Contempt of court berkaitan dengan kritik atas keterbukaan dan akuntabilitas
proses peradilan. KUHAP telah menentukan persidangan bersifat terbuka untuk umum
(kecuali dalam perkara tertentu) agar khalayak umum dapat seobjektif mungkin
mengikuti dan mengawasi jalannya pemeriksaan. Namun demikian pemberitaan atau
publikasi yang luas tidak boleh mengakibatkan pengadilan diadili oleh publik atau
melalui trial by press. Jika ini terjadi, maka selain runtuhnya wibawa pengadilan, juga
merupakan cermin tumpulnya pedang keadilan dan matinya independesi kehakiman,
yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat
dan negara secara umum.686
Ketentuan Pasal 161 KUHAP memberikan kewenangan kepada Hakim untuk
melakukan penyanderaan apabila saksi atau ahli yang tidak mau bersumpah atau
berjanji atas keterangan yang diberikannya -yang hampir dipastikan tidak pernah
dilakukan hakim untuk menjatuhan penetapan sandera selama maksimum 14 hari di
rumah tahanan negara- bertujuan menjaga wibawa pengadilan, namun tidak dapat
menyelesaikan masalah jika ternyata saksi tersebut bersikap menolak atau bahkan
menghina pengadilan baik dengan kata-kata ataupun perbuatan.
Ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP justru meletakkan beban
kekhimatan jalannya persidangan dan wibawa pengadilan kepada hakim, hakim ketua
sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang
mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
Ketika seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan
yang terdapat dalam berita acara (penyidikan), yang kerap kali menimbulkan kegaduhan
atau perdebatan sengit antara penasihat hukum dengan penuntut umum, maka hakim
bersikap mengingatkan saksi tersebut dengan meminta alasannya dan dicatat dalam
berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP). Hakim wajib menjaga tidak timbulnya
pertanyaan menjerat yang diajukan kepada saksi ataupun terdakwa (Pasal 166 KUHAP).
Menurut Mohammad Saleh, Hakim Agung RI, pengalaman dan pengetahuan
yang cukup pada hakim adalah faktor utama untuk dapat mengendalikan jalannya
persidangan, serta memberikan kesempatan yang seimbang baik kepada JPU maupun
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pihak terdakwa, sebagaimana kisah beliau ketika mengadili perkara A. Baashir, dengan
ribuan massa pendukung terdakwa dan puluhan pengacara hadir dalam persidangan,
sehingga untuk itu persidangan dipindahkan dari gedung PN Jakarta Pusat ke gedung
BMG di Kemayoran, bahkan demi keamanan para Hakim diangkut

menggunakan

pengawalan dan mobil anti peluru.687
Menurut Lilik Mulyadi, terdapat keterkaitan kode etik/ etika profesi dengan
perilaku yang tergolong contempt of court, apakah subjudice rule atau ethical conduct,
seperti perilaku advokat yang tidak mematuhi perintah hakim dipersidangan, memukul
permukaan meja dengan keras dalam keadaan marah. Dalam konteks ini, contempt of
court mempunyai dua konfigurasi, yakni rule of ethics dan rule of law (criminal
contempt) yang saling bersinggungan, harus dipandang secara bersamaan dan saling
melengkapi, tidak boleh saling mengesampingkan. Dari optik filosofis, tataran etika
kedudukannya lebih luhur dari pada hukum. Justru dengan adanya pelanggaran hukum
pidana, sesungguhnya di dalamnya juga terdapat pelanggaran etika. Sebaliknya, belum
tentu ketika terjadi pelanggaran etika, secara otomatis melanggar norma hukum pidana.
Pada asanya tidak ada diskriminasi di balik keberlakuan norma etika profesi sehingga
menganggapnya sebagai imunitas.688
2. Aspek Sosial Internal Sebagai Pengaruh Hukum
Menurut LM Friedman, deskripsi kehidupan pengadilan sebagaimana layaknya
pentas sandiwara sosial. Pentas tersebut merupakan bangunan dominan sosial yang
relatif otonom sebagai produk pikiran dan tindakan kominitas pengadilan dalam ajang
penanganan perkara pidana.689
Menurut Ritzer, selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan
juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan, antara lain memperhitungkan
seting, kostum, penggunaan kata (dialog), dan tindakan non-verbal lain, hal ini tentunya
bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan jalan mencapai
tujuan. 690 Peran adalah ekspektasi yang didefinisikan secara sosial yang dimainkan
seseorang dan suatu situasi untuk memberikan citra tertentu kepada khalayak yang
687
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hadir. Menurut Erving Goffman dalam teori dramaturji, bukan konsep diri yang dibawa
sang aktor dari situasi ke situasi lainnya atau keseluruhan jumlah pengalaman individu,
melainkan diri yang tersituasikan secara sosial yang berkembang dan mengatur
interaksi-interaksi spesifik. Diri adalah suatu hasil kerjasama (collaborative
manufacture) yang harus diproduksi baru dalam setiap peristiwa sosial.691
Goffman membagi (panggung) wilayah kehidupan sosial menjadi wilayah depan
(front stage) dan wilayah belakang (front stage), di wilayah panggung depan inilah
yang mengandung anasir struktural dalam arti panggung depan cenderung
terlembagakan atau mewakili kepentingan kelompok.692
Seorang hakim, ketika bertugas mengadili suatu perkara adalah seorang aktor
dalam seting kehidupan sosial, yang pada saat menjalankan perannya di fornt stage
(mimbar meja sidang) melakukan tindakan berupa penuturan kata-kata dan penampilan
aksi yang diperlukan yang cenderung terlembagakan. Struktur perilaku hakim dalam
mengadili terpatri dalam hukum acara, yang dalam mengamalkannya hakim melakukan
interpretasi terhadap ketentuan undang-undang yang bersifat abstrak, dan dalam
melakukan interpretasi bahasa mendapatkan tempat yang utama. Interpretasi atas bahasa
undang-undang merupakan pemaknaan dan pemahaman hakim atas ketentuan undangundang (KUHAP).

a.

Pengaruh Senioritas
Senioritas merupakan kata benda yang berarti (1) perihal senior; (2) keadaan lebih

tinggi di pangkat, pengalaman dan usia; (3) prioritas status atau tingkatan yang
diperoleh dari umur dan lamanya bekerja.693 Senioritas hakim maknanya merujuk pada
tanda simbol yang menunjukan keadaan lebih tinggi di pangkat, pengalaman dan usia,
prioritas status atau tingkatan yang diperoleh dari umur dan lamanya bekerja sebagai
hakim. Hakim Indonesia direkrut dengan status pegawai negeri sipil, yang kemudian
691

Ibid, hlm. 173-174. Dalam perspektif dramaturji Erving Goffman, kehidupan ibarat teater,
interaksi sosial yang mirip dengan pertunjukan di atas panggung, yang menampilkan peran yang
dimainkan para aktor. Untuk memainkan peran tersebut, biasanya sang aktor menggunakan bahasa
verbal dan menampilkan perilaku nonverbal tertentu serta mengenakan atribut-atribut tertentu.
Goffman membagi wilayah kehidupan sosial menjadi “wilayah depan” (front stage), dan “wilayah
belakang” (back stage). Wilayah depan menunjuk pada peristiwa sosial di mana individu bergaya dan
memainkan peran formalnya, mereka sedang memainkan peran sandiwara di hadapan khalayak
penontot. Sebaliknya wilayah belakang, merujuk pada tempat dan peristiwa yang memungkinkan
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mendapatkan pendidikan dan latihan calon hakim (diklat cakim) di setiap periode
pengangkatan/ perekrutan, dan dari sanalah senioritas dilihat dan diperhitungkan.
Periode pengangkatan/ perekrutan/ diklat sebagai calon hakim menjadi simbol senioritas
hakim, semakin lama semakin tinggi senioritasnya.
Putusan hakim merupakan putusan kolegial berupa hasil musyawarah berdasarkan
surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan.
Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis sebagai hakim senior akan
menanyakan pendapat hakim anggota paling muda (yunior) terlebih dahulu yang duduk
di sebelah kirinya, sampai hakim yang tertua, baru kemudian ketua majelis memberikan
pendapatnya. Pada dasarnya putusan dijatuhkan berdasarkan mufakat bulat, namun
dapat saja suara bulat tidak tercapai sehingga diambil suara terbanyak atau yang paling
menguntungkan terdakwa.694
Simbol senioritas ini, maknanya merujuk pada model perilaku attitudinal. Menurut
Richard A Posner, dalam teori perilaku attitudinal yang bersesuaian dengan model
perlaku teori strategi (strategic theory), hakim tidak selalu memberikan suara (putusan)
jika mereka tidak mengkhawatirkan reaksi dari suara mereka terhadap hakim lain (baik
sesama kolegial atau hakim dari peradilan yang lebih tinggi atau yang rendah),
legislator, dan publik. Apa yang ingin dicapai hakim tergantung pada kadar keterikatan
komando (perintah) pada orang lain. Sebagai contoh pada saat Hakim Agung (Amerika)
memberikan suara atas masalah interpretasi undang-undang diprediksi akan tergantung
pada apakah partai yang sama yang menguasai Kongres telah meloloskan undang-udang
tersebut. Hakim akan merasa lebih bebas untuk menafsirkan suatu undang-undang jika
partai yang menguasai Kongres dan meloloskan undang-undang tidak lagi berkuasa.
Dalam teori attitudinal, Hakim yang ingin mengambil keputusan yang sesuai dengan
kecenderungan politiknya akan lebih memilih strategi voting untuk mencapai tujuan,
atau dalam teori legalis hakim juga akan mengambil strategi voting yang sama, dengan
kemungkinan yang maksimal bahwa pandangannya akan diambil.695
Sekali seorang hakim melontarkan pendapat berbeda (dissentient), hakim yang lain
juga akan melakukan hal yang sama, baik untuk alasan yang sama ataupun alasan
berbeda lainnya. Kebanyakan hakim, baik yang terjadi di Indonesia atau Amerika tidak
menyukai pendapat berbeda, karena bukan hanya akan mengganggu hubungan kolegial
694
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dan juga cenderung memperbesar pendapat mayoritas. Perbedaan pendapat membawa
keributan kolegial. Hakim tidak suka dikritisi. Perbedaan pendapat mencerminkan
reaksi kepentingan dan kesulitan secara kolegial.696 Sebagai contoh dalam laporan hasil
pemeriksaan Badan Pengawas atas terlapor M,SH.MH selaku ketua majelis hakim
dengan R I K, SH.MH dan C, SH.MH selaku hakim anggota dalam persidangan perkara
nomor 82/Pdt.G/2012/ PN.Btm, pada saat musyawarah putusan, ternyata hakim-hakim
anggota berpendapat tolak gugatan seluruhnya yang berbeda pendapat (dissenting)
dengan ketua majelis. Perbedaan pendapat tersebut membuat sidang menjadi tertundatunda untuk jadwal pembacaan putusan, sampai hakim anggota RIK, SH,MH dimutasi
dan diganti oleh hakim lain, namun hakim pengganti tersebut juga mengundurkan diri
sehingga digantikan oleh hakim lainnya.
Contoh lain mengenai pengaruh senioritas terjadi dalam perkara nomor 68 / Pid.
B/ 2013/ PN.PO atas nama terdakwa Widodo Putro yang didakwa berdasarkan Pasal
266 (1) yo 55 (1) ke 1 KUHP (yang ditangani oleh peneliti). Dalam perkara tersebut
telah dijatuhkan putusan sela menolak keberatan mengenai kewenangan kompetensi,
sehingga majelis hakim meneruskan pemeriksaan perkara. Akan tetapi pemeriksaan atas
perkara tersebut dihentikan, karena adanya intervensi Ketua Pengadilan Tinggi 697 yang
telah menerima permohonan banding atas putusan sela sementara perkara masih
diperiksa. Secara prosedural penjatuhan penetapan penghentian perkara Pengadilan
Tinggi698 atas perkara adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP, karena
696

Ibid, hlm. 32.
Setelah perkara berlangsung selama 4 (empat) bulan, Ketua Pengadilan Tinggi menghubungi
(menelpon) penulis selaku Ketua Majelis Hakim secara langsung untuk menghentikan perkara dengan
alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, sementara berkas (bundle B)
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Pengadilan Tinggi mengirimkan (kurir) Penetapan dari Majelis Hakim (yang diketuai oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi dan beranggotakan Hakim Tinggi Pengawas) yang memerintahkan penghentian
perkara.
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perkara masih diperiksa dan pemeriksaan tingkat banding atas putusan sela harus
dilakukan bersamaan dengan pokok perkara. Akan tetapi dalam musyawarah majelis
hakim mempertimbangkan kedudukan senioritas dari Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi (selaku Majelis Hakim tinggi yang menjatuhkan penetapan
penghentian

perkara),

sehingga

memutuskan

untuk

menjatuhkan

penetapan

menghentikan pemeriksaan perkara dengan pertimbangan hukum bahwa jika perkara
tersebut tetap diteruskan prosedur pemeriksaannya, maka justru akan menimbulkan
ketidakpastian hukum akibat kemungkinan adanya dua putusan yang berbeda. Baik
materi perkara ataupun permasalahan penetapan penghentian perkara nomor 68 / Pid.
B/ 2013/ PN.PO, sampai saat ini tidak pernah selesai secara prosedur karena polemik
pengajuan kasasi atas penetapan penghentian perkara oleh penuntut umum dianggap
melampaui batas waktu.699
Pada perkara anak dengan pelaku anak DW (perkara no. 03/Pid.Sus.Anak/2014
/PN.Slt), hakim yang menyidangkan bersangkutan yang adalah Wakil Ketua berserta
dua hakim anggota, tidak dapat menerapkan ketentuan diversi, karena sebelumnya
sudah ada penetapan penolakan diversi oleh KPN (yang tentunya lebih senior dan lebih
didengar pendapatnya) yang pernah diajukan oleh pihak penyidik. Sementara terhadap
pelaku anak Lf berhasil dilakukan diversi dengan

Penetapan diversi no. 02/Pid.Sus-

Anak/2014/PN.Slt karena memang tidak terdapat intervensi atau tidak ada campur
tangan dari KPN, sehingga hakim yang bersangkutan merasa lebih bebas untuk
mengambil sikap, meskipun kedua perkara tersebut ditangani oleh hakim yang sama.700
Namun demikian, keadaan psikologik hakim di tingkat judex facti dan di tingkat
judex juris dalam masalah senioritas ketika bermusyawarah ternyata berbeda, sekalipun
kecenderungan strategi voting atau suara terbanyak untuk mencapai tujuan, atau dalam
teori legalis hakim juga akan mengambil strategi voting dengan kemungkinan yang

5.

Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mengembalikan berkas perkara
pidana nomor 68/Pid.B/2013/PN.PO tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ponorogo;
699
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maksimal maka pandangannya akan diambil. Strategi voting merupakan bentuk dari
court behavior (perilaku hakim) sebagaimana juga yang digambarkan baik oleh teori
legalis dan teori attitudinal. Sebagai contoh dalam perkara Peninjauan Kembali atas
perkara dr.Ayu (perkara no. 79 PK/PID/2013) dengan komposisi majelis 5 Hakim
Agung Karier dan nonkarier, sekalipun terdapat dissenting opinion namun ke-4 Hakim
Agung lainnya sependapat bahwa para terpidana tidak terbukti bersalah dan harus
dibebaskan. Menurut Hakim Agung Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MHum dan
Hakim Agung Prof. Dr. Abdul Ghani, SH, MH, “ketika bermusyawarah tidak ada
perasaan kedudukan yang berbeda, sekalipun terdapat perbedaan pendapat (dissenting),
strategi voting dan suara bulat biasa dilakukan”.701

b. Sikap Apriori Hakim yang Menganggap Terdakwa Sebagai Orang yang
Berperilaku Salah
Menurut Bourdieu, ketika suatu bahasa mendominasi pasar, ia menjadi norma
yang dihadapannya harga berbagai gaya ekspresi lainnya dan nilai berbagai kompetensi
yang menyertai gaya tersebut didefinisikan. Melalui norma ini, dijalankan dominasi
kelompok yang memiliki baik perangkat untuk memaksakan norma tersebut sebagai hal
yang legitimit, maupun monopoli perangkat untuk menggunakannya.702
Bourdieu memandang bahasa sebagai sebuah praktik institusional dan juga sebagai
praktek sosial. Dalam bahasa terdapat hubungan langsung antara bahasa yang memberi
otoritas, orang yang diberi otoritas dan urusan-urusan yang diotoritas. Bourdieu
mengambil contoh pendeta yang menggunakan bahasa sebagai suatu strategi untuk
menimbulkan rasa bersalah. Bahasa lebih dari sebentuk kata-kata; ia adalah
“permainan” yang dengannya sang pendeta membangkitkan rasa bersalah, mendorong
pertobatan dan semacamnya. Hal inilah yang dikenali sebagai kekuasaan simbolik.
Kekuasaan

simbolik

merupakan

kekuasaan

yang

mengimplementasikan

kesalahpengenalan, atas kekerasan yang dijalankan olehnya. Karenanya, kekerasan
simbolik seorang pendeta hanya dapat dijalankan dengan sejenis kompleksitas yang

701
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diberikan kepadanya –oleh orang-orang yang menjadi objek dijalankannya kekerasan.703
Menurut Bourdieu, bahasa merupakan salah satu cara yang dilakukan umat manusia
untuk mengontrol satu sama lain, cara pengontrolan yang dilakukan [oleh pendeta]
dengan penciptaan rasa bersalah.704
Bagi seorang hakim, sebagaimana yang terjadi pada pendeta, mendapat kekuasaan
dari hukum acara (pidana) untuk mengontrol dan mengendalikan orang-orang yang
tidak memilikinya (terdakwa), melalui interpretasi terhadap teks-teks hukum acara
pidana (KUHAP). Akan tetapi dalam mengimplementasi-kannya kerap terjadi kesalahpengenalan atau kekerasan yang dijalankan melaluinya.
Hukum acara pidana diselenggarakan untuk menjalankan fungsinya sebagai: a)
mencari dan menemukan “kebenaran hukum, b) memberikan suatu “putusan akhir”, c)
melaksanakan (eksekusi) putusan hakim, d) mengadakan tindakan penuntutan secara
benar dan tepat, dan e) memperjuangkan untuk melaksanakan perlindungan yang adil
dan berkepastian hukum bagi korban dan atau saksi/pelapor.

705

Penuntutan pidana (strafvordering) sebagai upaya pengungkapan materiil yang
dilakukan melalui dua proses atau sistem pemeriksaan yakni706 :
(1) Proses pemeriksaan penyidikan atau pendahuluan sebelum persidangan,
dilakukan oleh penyidik. Penyidikan dilakukan melalui serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang Hukum Acara
Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
(Pasal 1 angka 2 KUHAP). Hasil rangkaian tindakan pemeriksaan tersebut
dituangkan dalam suatu berita acara penyidikan (BAP) untuk kemudian
dilimpahkan ke Jaksa Penuntut umum, dan apabila berkas dianggap lengkap
maka pihak penuntut umum akan melimpahkan berkas lengkap ke pengadilan.
(2) Proses pemeriksaan di depan persidangan pengadilan (mengadili). Merupakan
serangkaian tindakan Hakim dalam mengadili (menerima, memeriksa dan
memutus) suatu perkara pidana,yang hasilnya dituangkan dalam suatu berita acara
(berita acara sidang) dan putusan.
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KUHAP tidak mengenal adanya sistem pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh
Penuntut umum707 guna mengetahui kebenaran materiil dari hasil penyidikan. Dalam
sistem KUHAP, apabila ternyata berita acara yang dibuat oleh penyidik tidak/belum
sempurna, maka jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara untuk diperiksa
ulang atau dilengkapi disertai pertunjuk atau pengarahan dari Penuntut umum.708
Dua proses pemeriksaan (pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik dan pemeriksaan
di persidangan oleh hakim) tersebut mempunyai perbedaan sistem, yakni pada tahap
pemeriksaan permulaan menggunakan sistem akusitor terbatas 709 , sedangkan pada
pemeriksaan di persidangan oleh hakim digunakan sistem akusitor sepenuhnya, karena
penggunaan sistem akusitor (sepenuhnya) sangat menyulitkan penyidik untuk
mendapatkan keterangan jujur dari tersangka.710
Proses penuntutan perkara pidana diberikan kewenangannya oleh undang-undang
kepada penuntut umum, sedangkan hakim bersifat pasif menunggu perkara (berkas)
dilimpahkan oleh penuntut umum. Asas ini dikenal dengan sebutan asas iudex ne
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Dihapuskannya kewenangan pemeriksaan lanjutan dalam KUHAP semata-mata untuk
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pelaksanaan penyidikan. Namun demikian Pasal 284 ayat (2) KUHAP masih memberikan kewenangan
penyidikan tindak pidana khusus dan ekonomi kepada Jaksa. (M. Yahya Harahap, Pembahasan
Permasalahan dan Penerapa KUHAP, Penyidikan dan Penuntut an, Edisi ke-2, Jakarta : Sinar Grafika,
2006, hlm.366)
708
Bolak-baliknya berkas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 ayat (3) KUHAP yang
memberikan batasan waktu 14 hari bagi penyidik untuk melakukan penyempurnaan, memiliki
permasalahan tersendiri. Secara umum pelimpahan berkas dari penyidik ke Penuntut umum dilakukan
melalui 2 tahap: 1) tahap pertama, penyampaian berkas secara nyata dan fisik dari penyidik ke Penuntut
umum (Pasal 110 dan 138 KUHAP). Pada tahap ini undang-undang belum menganggap proses
penyidikan selesai, karena apabila Penuntut umum berpendapat perlunya pemeriksaan tambahan,
maka berkas akan dikembalikan kepada penyidik. 2) tahap kedua, apabila penuntut umum
mengembalikan berkas kepada penyidik, maka dalam waktu 14 hari sejak pengebalian berkas penyidik
harus menyempurnakan atau melakukan penyidikan tambahan. Terkadang waktu 14 hari tidak
mencukupi dan terlampaui. Tidak ada sanksi dalam KUHAP mengenai hal itu, penuntut umum hanya
bisa menegur agar penyidik segera mengembalikan ke penuntut umum. Demikian pula jika penyidik
tidak melakukan perbaikan sebagaimana yang diarahkan penuntut umum. Pasal 139 KUHAP
menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada penuntut umum, apakah akan akan
dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Dalam prakteknya, proses bolak-baliknya pelimpahan berkas dari
penyidik ke penuntut umum dapat diibaratkan bagaikan bola panas, apabila ternyata perkara itu
menjadi perhatian masyarakat.
709
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Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Madju,
2001, hlm. 107.
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procedat ex officio 711 . Sebelum jaksa penuntut

umum melimpahkan perkara ke

pengadilan, maka ia wajib melakukan langka-langkah712 : 1) menerima dan memeriksa
berkas perkara, 2) mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk
untuk kesempurnaan, 3) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan
lanjutan dan atau mengubah status penahanan setelah berkas perkaranya dilimpahkan
oleh penyidik, 4) membuat surat dakwaan, 5) melimpahkan berkas ke pengadilan, 6)
menyampaikan pemberitahuan dan panggilan kepada terdakwa tentang persidangan
beserta saksi-saksi, 7) melaksanakan penuntutan, 8) menutup perkara demi hukum, 9)
melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawabnya sebagai penuntut
umum, dan 10) melaksanakan penetapan hakim.
Penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang diberikan ketentuan Pasal 14
huruf e HUKAP, Pasal 143 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya melimpahkan berkas
berupa surat pelimpahan yang terdiri dari surat permintaan agar pengadilan segara
mengadili perkara tersebut, surat dakwaan dan berkas perkara.
Surat dakwaan disusun berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam hasil
penyidikan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan. Penyusunan surat
dakwaan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan ancaman
syarat batal demi hukum apabila dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan
lengkap (Pasal 143 ayat (3) KUHAP). Disyaratkannya pencantuman idenstitas yang
lengkap dan jelas (Pasal 143 ayat (2) a KUHAP) adalah penting untuk menghindari
kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) pada saat terdakwa dihadapan ke
persidangan. Menyertai surat dakwaan adalah surat-surat yang berkaitan dengan
perintah penunjukan Penuntut umum dan surat perintah penahanan oleh Kejaksaan.
Berkas perkara merupakan kumpulan dari berita acara penyidikan dan lampiranlampiran yang bersangkutan (surat-surat berkaitan dengan perkara misalnya penunjukan
Penasihat Hukum, hasil Visum et Repertum, dan sebagainya), yang dijilid menjadi satu
secara rapi dan sederhana agar tidak tercecer dan diberi sampul. Dalam berkas perkara
itu terdapat berita acara yang

terdiri dari berita acara antara lain: pemeriksaan

tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan
benda (termasuk surat izin / persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri),
commit
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pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian (Pasal 75 ayat
(1) KUHAP).
Kesemua berkas perkara tersebut merupakan bentuk yang sempurna karena telah
melalui proses bolak-balik pemeriksaan dan mendapat petunjuk/arahan dari penuntut
umum sesuai dengan Pasal 110 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP. Dalam setiap berita
acara sebagaimana yang disebutkan diatas, dibuat di bawah kekuatan sumpah jabatan si
penyidik (Pasal 75 ayat (2)KUHAP), yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana
yang dipersangkakan (termasuk menyebutkan tempat, waktu dan keadaan pada waktu
tindak pidana), nama dan tempat tinggal tersangka dan atau saksi, keterangan mereka,
catatan-catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap
berkaitan dengan perkara (Pasal 121 KUHAP).
Berita acara pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, penggeledahan juga
ditandatangani oleh tersangka dan Penasihat Hukumnya (jika dilakukan pendampingan)
serta saksi-saksi yang bersangkutan. Ketentuan berita acara yang penyidiknya dibuat di
bawah kekuatan sumpah sebagaimana ditentukan Pasal 75 ayat (2) KUHAP merupakan
jaminan bagi benarnya keterangan yang ditulis penyidik di dalamnya, serta mempunyai
akibat hukum tertentu bagi pembuatnya secara pidana maupun perdata. Terhadap si
pembuat berita acara dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 ayat (1) KUHP..
Kedudukan sumpah dalam hukum acara (baik dalam perkara pidana dan perdata)
mempunyai makna khusus, utamanya bagi bangsa Indonesia yang menunjung tinggi
nilai-nilai ke-Tuhan-an, sehingga kedudukan berita acara yang dibuat di bawah
kekuatan sumpah si penyidik melambangkan kemurnian, kebenaran yang hakiki bahwa
keterangan itu tidak bohong atau akal-akalan saja. Konsekuensi logis terhadap berita
acara yang ikut dilimpahkan sebagai berkas pelimpahan perkara tersebut bagi hakim,
yang dalam memutuskan juga mengatas-namakan Tuhan adalah bahwa berita acara
tersebut merupakan hasil pemeriksaan (verifikasi) terhadap fakta empiris yang dapat
dipertanggung-jawabkan dan dapat dijadikan pedoman dalam pemeriksaan di
persidangan. Pemeriksaan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan prosedur (due
proses) hukum dapat membantu mengungkap kebenaran ketika hakim melakukan
pemeriksaan di persidangan, bahkan dilihat dari “bentuk”-nya (setelah melalui semua
prosedur sesuai dengan KUHAP) maka secara formal berita acara pemeriksaan penyidik
(BAP) merupakan kebenaran itu sendiri.
commit to user
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KUHAP dalam pasal-pasal tertentu seperti Pasal 162 ayat (2), Pasal 163, Pasal 185
ayat (7) memberikan kedudukan istimewa atas berita acara pemeriksaan di penyidikan
(BAP) dalam proses pembuktian. Bagaimana hakim memaknai tahap demi tahap proses
beracara adalah sangat penting bagi makna keadilan itu sendiri. Due process adalah hal
penting yang harus ditegakkan, dan adalah keliru jika beranggapan proses peradilan
hanya sekedar meneruskan apa yang telah dilakukan dalam pemeriksaan pendahuluan
oleh penyidik dan jaksa penuntut umum, kendati orientasi jaksa dan hakim terhadap
hukum adalah sama. Hakim harus bersikap impartial. Sesuai dengan ilmu hukum yang
selama ini didapatkan dan diajarkan, selalu menekankan bahwa hakim harus bersikap
dari objektif ke objektif, sehingga sisi kemanusiaan hakim seperti emosi, rasa iba,
empati, kepentingan, ideologi, dan sebagainya tidak boleh bercampur dengan penerapan
hukum positif ketika memeriksa perkara.
Dalam kenyataannya, keberpihakan hakim dapat tersirat atau tergambar pada saat
pemeriksaan persidangan dijalankan, yang bertitik awal setelah hakim mempelajari
berkas perkara yang diajukan penuntut umum. Sikap kemurnian untuk tidak berpihak
dapat diluruskan ketika kognisi hakim mempertanyakan “kebenaran” (isi) dari apa yang
disodorkan jaksa penuntut

umum, di mana penuntut umum juga mendasarkan

dakwaannya yang merupakan kristalisasi dari tindakan penyidik mencari dan
menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada pelakunya (terdakwa), sehingga
keberpihakan hakim itu ada pada kebenaran itu sendiri, “kebenaran” yang harus
diperjuangkan untuk ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Karena itu hakim
pada dasarnya tidak dapat bersikap “tanpa minat” pada suatu “kebenaran”.
Keberpihakan hakim ini dapat menguntungkan siapapun. Bahkan Jerome Frank
mengingatkan bahwa prasangka politik, ekonomi, dan moral ikut menentukan
keputusan hakim.713 Sebagaimana yang dikutip Posner tentang apa yang disampaikan
oleh Cardozo : 714
“...that judges are free to subtitute their own ideas of reasons and justice for
those of the men and women whom they serve. Their standard must be an
objective one– but objective in a pragmatic sense...In such matters, the thing
that counts is not what I believe to be right.It is what I may reasonably believe
that some other man of normal intellect and conscience might reasonably look
upon as right”
commit to user
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Pasal 143 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Penuntut umum melimpahkan
perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut
disertai dengan surat dakwaan. Dalam penjelasan Pasal disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu
sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.
Dari ketentuan Pasal 138 KUHAP dapat disimpulkan bahwa berkas perkara adalah
hasil penyidikan yang dituang dalam bentuk catatan-catatan tertulis dan surat-surat
selama

berlangsungnya

proses

penyidikan

dan

penyelidikan

beserta

pendukungnya yang disebut berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan,.

bukti

715

Ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Penuntut umum setelah
menerima hasil penyidikan berkewajiban “mempelajari dan meneliti” hasilnya dan
dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan
itu sudah lengkap atau belum”, kata-kata “mempelajari dan meneliti” kelengkapan
berkas menunjukan bahwa penuntut umum hanya melakukan tindakan administratif,
formalitas atas kelengkapan berkas, dan bukan pada inti apakah proses pemeriksaan
pendahuluan sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan “due proses of law”. Banyak
hal yang dapat dipertanyakan dari hasil penyidikan yang dituangkan dalam BAP.
Apa yang tampak benar secara formal, sesungguhnya terdapat relasi kekuasaan
yang rumit, yang menimbulkan situasi yang tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang
bersifat sistemik atau mekanistik, namun penuh dengan relasi kekuasaan yang timpang
di mana satu kekuatan saling berbenturan dengan kekuatan lain, sehingga posisi
masyarakat menjadi asimetris atau tidak seimbang.716

715

Ketentuan Pasal 75 ayat (1) KUHAP, BAP terdiri dari: pemeriksaan tersangka, penangkapan,
penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda (lengkap), pemeriksaan surat,
pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan,
dan surat-surat lain berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain yang sesuai dengan ketetuan undangundang
716
Menurut Sampford, akar dari kondisi a simetris tersebut antara lain: “first, one action may
produce a large number of intentional social interaction (e.g. an order may be addressed to several
persons, an “offer” to several employees, and a propaganda to whole populations). The mix of power
relations activated may vary from power-subject, yet the assumption about the operation of his power
relations. These generalization will undoubtelly be wrong in respect of his relations with some power
subjects. Second, there are the tendencies to self-delusion mentioned above. Third, many social
interaction do not involve face-to-face contact, making differing perception easier. Fourth, even in the
most visible case of social interaction, where the two parties come face to face an the action of one leads
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Menurut Sampford, apa yang tampak dipermukaan sebagai tertib, teratur, jelas,
pasti sesungguhnya penuh dengan ketidakpastian dan ketidakteraturan, karena
hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan.
Sebenarnya keteraturan bukan suatu hal yang nyata dalam kenyataan ada, melainkan
sesuatu yang oleh positivistis ingin dilihat sebagai ada. Sampford menuliskan 717
“All systems are created only in the mind of an individual, an idea about how
the world is arranged- the problem with all these legal systems is that they have
remained there. They are not, as Dewey (1980) put it, “work over the facts until
they fit the system. Consequently, the facts themselves cannot be regarded as
systematically organized”.
Sepatutnya hakim tidak bersikap tidak meragukan “kebenaran” isi dari

berkas

yang

dilimpahkan Penuntut umum, karena secara umum keadaan asimetris tersebut dapat
diilustrasikan sebagai berikut;
terdakwa

HAKIM

JPU

BAP
BA: pemeriksaan
tersangka, saksi,
penangkapan,
penahanan,
penggeledahan,
pemasukan rumah,
penyitaan benda,
pemeriksaan surat,
pemeriksaan di TKP, &
surat-surat berkaitan dgn
pelaksanaan tindakan lain

Pada umumnya, hakim melalui semua prosedur (formal) persidangan tanpa
hambatan, terdakwa membenarkan semua pertanyaan hakim dan penuntut umum dan
pernyataan saksi-saksi serta barang bukti yang disodorkan dipersidangan, sehingga
menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa terdakwalah pelakunya.
Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan “proses peradilan yang benar” dapat terjadi
dan mengalir begitu saja. Hampir pada semua perkara, terdakwa bersikap pasif,
berusaha memberi kesan baik pada hakim agar tidak dianggap mempersulit
persidangan, atau bahkan mungkin terdakwa sendiri tidak memahami apa yang telah
dan sedang dijalaninya dalam persidangan, sehingga berharap pada kearifan sang
hakim. Kehadiran Penasihat Hukum seyogyanya sangat berperan, namun kehadirannya
commit to
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Ibid, hlm. 151.
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dalam proses penyidikan ataupun persidangan (khususnya untuk pendampingan
Penasihat Hukum yang diwajibkan Undang-Undang) lebih hanya merupakan retorika718,
dan bagi Hakim sendiri penunjukan Penasihat Hukum (bantuan hukum)

719

dipersidangan adalah lebih ditekankan segi formal untuk memenuhi kewajiban UndangUndang (prosedural).
Menurut Lilik Mulyadi, keberadaan berita acara penyidikan (BAP) diibaratkan
benda “sakral”, dimana

BAP dianggap sesuatu yang sudah benar adanya. Upaya

pengingkaran terdakwa atas BAP dianggap upaya terdakwa melepaskan jeratan hukum,
sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan (asimetris) antara posisi terdakwa dan
Penasehat Hukumnya dengan posisi Jaksa Penuntut umum.720
Luhut M.P. Pangaribuan begitu mencurigai kedudukan BAP sebagai suatu yang
sentral, yang membuktikan kekuasaan negara yang sentral pula di dalam proses
peradilan pidana.

721

Dalam proses peradilan, hakim menerima berkas dari Penuntut

umum, yang juga mendasarkan surat dakwaannya dari BAP penyidik, sehingga
kedudukan BAP menjadi sentral dalam setiap tahapan proses. Apabila terjadi kesalahan
dalam pembuatan BAP, maka kesalahan tersebut akan terus berlanjut, memperbaiki
BAP hampir mustahil karena tidak ada forum dengan prosedur dan mekanisme yang
efektif untuk mempersoalkan kejadian yang post factum tersebut.722

718

Terjadi trend dalam berkas penyidikan (BAP) untuk melampirkan berkas “surat pernyataan
tidak memakai Penasihat Hukum” dari terdakwa, yang terkesan merupakan blanko yang telah
dipersiapkan, untuk menghindari prosedur kewajiban menyediakan penasihat hukum. Bahkan ketika
ditanya Hakim dalam persidangan “apakah terdakwa didampingi Penasihat Hukum?”, biasanya
terdakwa menjawab “tidak” atau “tidak mau”, mungkin karena animo yang didengarnya jika pengacara
lebih banyak merepotkan ketika bernegosiasi dengan JPU atau mungkin karena merasa tidak mampu
membayar jasanya.
719
Ketentuan Pasal 69 s.d 71 KUHAP mewajibkan pendampingan Penasihat Hukum dilakukan di
setiap tahapan(penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan persidangan). Kewajiban penunjukan
Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP membawa konsekuensi bantuan
dilakukan secara cuma-cuma (prodeo) atau biaya ditanggung negara, yakni 1) untuk terdakwa tidak
mampu namun diancam dengan pidana penjara lima tahun lebih, 2) ancaman hukuman pidana mati
atau lebih 15 tahun atau seumur hidup, terlepas dari terdakwa dikatagorikan mampu atau tidak.
720
Lilik Mulyadi, Menuju “Sistim Peradilan Pidana Kontemporer Tanpa Berita Acara Penyidikan
(BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS)”, Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XXVII no. 331 Juni 2013,
hlm. 58.
721
Luhut MP Pangaribuan, Hukum Acara Pidana,Memberi Keadilan Dengan Tetap Memeatikan
Kemanusiaan Manusia Melalui Pengendalian Kekuasaan, dalam Pendulum Antinomi Hukum, Shidarta
dan Jufrina Rizal (Ed), Yogyakarta : Genta Publishing, 2014, hlm.335
722
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Secara formal BAP yang berisi berita acara keterangan saksi dan berita acara
keterangan terdakwa, ditandatangani oleh terdakwa dan saksi yang bersangkutan, serta
penasihat hukumnya jika ada, dibuat di bawah sumpah jabatan. Kondisi ini meyakinkan
hakim bahwa apa yang tertulis dalam BAP adalah benar. Permasalahan timbul ketika
terdakwa ataupun saksi mengingkari apa yang telah tertulis dalam BAP723. Terdakwa
atau saksi mencabut keterangan dalam BAP, baik secara parsial (beberapa bagian
saja) maupun keseluruhan BAP. Pencabutan keterangan oleh terdakwa kerap ditanggapi
hakim sebagai upaya pengingkaran terdakwa dan hal yang memberatkan terdakwa
karena terdakwa dianggap tidak bersikap jujur, berbelit-belit dan mempersulit jalannya
persidangan.

Sedangkan

pencabutan

keterangan

oleh

saksi

dapat

bertujuan

mengaburkan fakta hukum agar suatu perkara menjadi tidak terbukti (bebas).
Di sisi lain, ketika pihak terdakwa atau saksi mempermasalahkan keterangan yang
ada dalam BAP, hakim akan cenderung berupaya membuktikan bahwa prosedur
pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan penyidik adalah benar. Hakim (dengan atau
tanpa permintaan penuntut umum) akan mengambil sikap mendengar keterangan saksi
verbal lisan (petugas penyidik yang memeriksa tersangka), yang kepadanya akan
ditanya seputar kesesuaian dengan prosedur pemeriksaan tersangka, sekitar formalisme
penyidik pada saat melakukan pemeriksaan.
Pasal 189 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa
yang dinyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui
sendiri atau yang ia alami. Istilah “keterangan terdakwa” mempunyai pengertian yang
lebih luas dari istilah “pengakuan terdakwa” sebagaimana yang diatur HIR.

724

Walaupun sesungguhnya keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu dari alat
723

Alasan terdakwa atau saksi mencabut keterangan dalam BAP, antara lain: 1 tekanan, paksaan
psikis maupun psikologis pada saat di[eriksa penyidik, 2) Saat diperiksa penyidik dalam keadaan lelah,
kalut, tidak konsentrasi dan shock, karena berhari-hari diperiksa dan statusnya belum menentu apakah
ia akan ditahan, 3) merasa ketakutan karena baru pertama kali berurusan dengan pihak polisi. 4)
diperiksa penyidik tanpa didampingi oleh penasihat hukum, karena sebelumnya ketika masih berstatus
tersangka telah menandatangani surat pernyataan menolak didampingi penasehat hukum. 5) Saksi
atau terdakwa tidak konsentrasi mendengarkan keterangan dalam berita acara penyidikan yang
dibacakan sekalipun tiap halaman telah diparaf atau ditandatangani, 6) Saksi merasa tidak pernah
memberikan keterangan sebagaimana yang tertera dalam BAP, keterangan tersebut adalah arahan
penyidik, 7) Saksi atau terdakwa berpendidikan rendah ataupun tidak dapat membaca atau menulis
sehingga tidak mengerti bahasa (hukum) yang diterangkan penyidik, 8) Keterangan saksi satu sama lain
dalam BAP sama persis, sehingga terkesan retorika. 9) Suasana persidangan (biasanya dalam perkara
berat atau menarik perhatian) yang dihadiri oleh banyak pendukung (baik dari pihak terdakwa ataupun
commit
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bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun pembuktian negatif dengan minimal
dua alat bukti, memberi kebebasan kepada hakim untuk menilai setiap kekuatan
pembuktian dari alat bukti yang diajukan ke persidangan. Ketika KUHAP
mendudukkan keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan dapat
digunakan hakim dalam pembuktian sepanjang didukung oleh alat bukti yang
lain,725maka peran keterangan terdakwa dalam BAP menjadi “alat bantu” menemukan
pembuktian. Yurisprudensi menyatakan keterangan terdakwa dalam BAP dapat
digunakan sebagai (alat bukti) petunjuk. Sehingga semakin jelaslah penghargaan hakim
atas keterangan terdakwa yang tertera dalam BAP.
Ketika dalam benak hakim telah tertera bahwa keterangan dalam BAP adalah
suatu kebenaran maka hakim akan mencari upaya untuk meyakini kebenaran tersebut.
Hampir di semua kasus terdakwa tidak dapat menunjukan bukti bahwa dirinya telah
ditekan atau dianiaya selama proses penyidikan, dan biasanya bekas penyiksaan telah
sembuh karena jarak waktu dari pemeriksaan terdakwa sampai persidangan cukup lama
atau telah diobati. Akibatnya upaya pengingkaran terdakwa atas BAP dinilai hakim
sebagai upaya terdakwa melepaskan diri dari jeratan hukum. Hakim akan berupaya
mendengar keterangan saksi verbal lisan (penyidik yang memeriksa terdakwa),
mempertahankan argumen bahwa telah terdakwa dengan sukarela memberi keterangan
dan menandatangani BAP. Kerap kali dalam menilai pencabutan keterangan, hakim
menggunakan acuan pertimbangan putusan Mahkamah Agung nomor 229 K/Kr/1959
tanggal 23 Febuari 1960 yang intinya menyebutkan bahwa “pengakuan terdakwa di luar
sidang (dalam BAP) yang kemudian dicabut tanpa alasan yang mendasar, merupakan
petunjuk tentang kesalahan terdakwa”, atau putusan Mahkamah nomor 177 K/Kr/1965
tanggal 20 Septembar 1967 yang inti menyebutkan bahwa “keterangan para tertuduh di
muka Polisi dan Jaksa, jika ditinjau hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan
sebagai petunjuk yang menetapkan kesalahan para tertuduh”. Hal menjelaskan
pemikiran yang bersifat legal-formal, mengutamakan prosedural dari pada kebenaran itu
sendiri. Kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut dibuat berdasarkan HIR (Pasal 309
HIR) yang

masih menganut sistem inkuisitur, yang bertentangan dengan prinsip

akuisitur yang dianut KUHAP, sehingga tidak patut untuk tetap dijadikan preseden.
Tidak dipungkiri bahwa banyak terdakwa (utamanya yang diancam dengan
pemidanaan yang berat) tidak mengakui
ataupun
mencabut keterangannya dalam BAP,
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menyikapi hal ini hakim harus bijaksana, selain karena alasan keterangan terdakwa saja
tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya, maka alat bukti lain harus diupayakan
untuk menemukan kebenaran tentang adanya perbuatan yang didakwakan.
Keyakinan hakim terhadap kebenaran BAP memang meringankan beban hakim
dalam menyelesaikan perkara, bahkan untuk mempermudah pembuatan berita acara
sidang yang dibuat oleh panitera pengganti, hakim tidak berkebaratan jika isi BAP
dikutip (sama) dengan isi berita acara persidangan. Namun keberpihakan hakim pada
kebenaran prosedural dalam BAP tidak sedikit yang berujung pada ketidak-adilan
seperti salah tangkap (miscarriage justice).
Miscarriage justice dalam prakteknya disebut sebagai “salah tangkap”, dapat
diartikan sebagai decision or outcome of legal proceeding that is prejudicial or
inconsistent with sustaintial rights of party726,atau a substantial wrong which occurs
during a trail which so infects the proceedings as to merit quashing the result on
appeal.727 Menurut O.C.Kaligis, masalah miscarriage justice merupakan isu aktual yang
serius dibicarakan di negara-negara maju yang telah memiliki sistem peradilan pidana
yang jauh lebih mapan dan sangat peduli dengan persoalan penegakan hukum dan hak
asasi manusia728. Menurut data yang dirilis dari Forejustice, sampai dengan 30 Juli 2014
telah ada 5.004 kasus dari 111 negara (2.916 kasus dari USA, 2.088 kasus dari luar
Amerika yang 5 diantaranya tercatat berasal dari Indonesia).729 Menurut catatan LBH
Jakarta, selama 10 tahun terakhir ini terdapat 35 korban salah tangkap yang kemudian
dibebaskan karena terbukti tidak bersalah di pengadilan. 730 Beberapa contoh kasus
miscarriage justice dalam catatan penulis selain Senkon dan Karta adalah perkara
pembunuhan atas nama terdakwa Andro dan Nurdin dari Jakarta Selatan, dan perkara
narkotika atas nama terdakwa Ket San dari Sambas.

726

th

Henry Campbell Balck, Balck”s Law Dictionary, 6 (ed), West Group, 1991, hlm.690. Menurut
keterangan Dr. Michael Naughton (pendiri Innocent Project UK ) di tanggal 4 September 2014,
miscarriage justice adalah hal rutin yang terjadi setiap hari, baik di AS maupun UK (The Telegraph,
Sunday, 26 Oktober 2014, go-to-jail-miscarriages-of-justice-in-Britain,html, diunduh 26/10/2014, 15.00).
727
Duhaime org, Legal Dictionary, duhaime.org/LegalDictionary/M/Miscarriagesofjustice.aspx,
diunduh 26/10/2014, 15.10.
728
O.C.Kaligis, Kumpulan Kasus Menarik Jilid 5,Jakarta:O.C.Kaligis & Associates,2009, hlm.120-121.
729
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25/10/2014, 15.30.
730
Kompas, Kasus Salah Tangkap, Profesionalisme Polri dipertanyakan, Senin, 4 Januari 2016,
hlm.3.
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Kasus salah tangkap Ket San dari Sambas: Pemaknaan Hakim atas dwang middelen
(Putusan nomor 201/Pid.B/2009 /PN.SBS jo.nomor 55/Pid/2010/ PT.PTK jo. Nomor
1531 K/Pid.Sus/2010)
Kasus posisi
Menurut Penuntut Umum, Ket San ditangkap berdasarkan pengembangan
informasi yang didapat Polres Sambas tentang sering terjadinya peredaran gelap
narkotika jenis estasi di Sambas, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan
dan pengamatan terhadap aktivitas Ket San. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009
sekitar jam 19.30, petugas mengetahui Ket San pergi ke luar rumah menuju ke arah
kecamatan Selakau menggunakan sepeda motor Honda Supra. Selanjutnya petugas
kepolisian mengikuti Ket San dari belakang, ketika mencapai Jl. Raya Parit Baru, Ket
San diberhentikan oleh saksi Pranoto dan Sugianto (keduanya petugas) dengan
menggunakan tembakan senjata api sebagai peringatan agar Ket San berhenti. Ket San
berhenti dan sempat bertanya “ada apa” dan dijawab “saya polisi”. Menurut saksi
Pranoto, sebelum memberhentikan Ket San, sempat melihat Ket San menjatuhkan
sesuatu barang dari tangannya. Kemudian saksi Pranoto dan Sugianto melakukan
pencarian (dengan senter) di sekitar jalan raya tersebut, selanjutnya ditemukan di tanah
tak jauh dari tempat itu bungkusan plastik kecil warna hitam. Selanjutnya saksi petugas
menyuruh Ket San mengambil bungkusan tersebut dan menyuruh membukanya, yang
ternyata berisi dua butir tablet estasi. Menurut saksi petugas, ketika diinterogasi secara
cepat di lokasi, Ket San mengakui bahwa dua butir estasi tersebut adalah miliknya. Ket
San merasa dirinya tidak bersalah (tidak menguasai estasi pada waktu itu), dan
mengungkapkan bahwa polisi berusaha memerasnya Rp. 100.000.000,- agar perkaranya
tidak diproses ke pengadilan. Menurut Ket San karena dirinya tidak mau dan tidak
sanggup membayar, perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Pada tingkat Pengadilan
Negeri Sambas no. 201/Pid.B/2009/ PN.SBS, dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi
Pontianak no. 55/Pid/2010/PT.PTK) Ket San dinyatakan bersalah, sedangkan pada
tingkat kasasi (no. Reg : 1531 K/Pid.Sus/2010) Ket San dibebaskan.
Putusan PN Sambas dan PT Pontianak
Hakim Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, menjatuhkan
putusan berdasarkan bukti formal adanya ketentuan minimun dua alat bukti (Pasal 183
KUHAP) namun tidak mempertimbangkan
isiuser
kebenaran keterangan dan kualitas dari
commit to
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mendengar dan mengalami sendiri, namun mereka adalah para petugas yang
mempunyai kepentingan atas perkara a quo.
Putusan Kasasi
Dalam memori kasasi , pihak terdakwa mempermasalahkan kualitas keterangan
saksi Pranoto dan Sugianto, yang merupakan petugas yang secara formal mempunyai
kepentingan dalam perkara tersebut, dan tidak dihadirkannya saksi lain yang melihat
kejadian. Menurut keterangan saksi Pranoto (saksi petugas), bahwa pada saat
melakukan penangkapan terlebih dahulu Pranoto dan Sugianto (saksi petugas) mengejar
Ket San dengan kecepatan 60 km/jam sampai dengan posisi sejajar pada sekitar pukul
20.00 wib, lalu Sugianto memegang leher baju Ket San. Dalam keadaan gelap (sekitar
jam 8 malam) saksi Pranoto mengatakan melihat sebuah benda berwarna hitam jatuh
dari jari tangan kelingking Ket San yang sedang memegang stang motor dalam keadaan
melaju dengan kecepatan 60 km/jam. Bahwa posisi ditemukannya bungkusan plastik
hitam kecil tersebut sekitar 23 meter dari tempat Ket San diberhentikan.
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa Ket San dan
membebaskan, karena judex facti dinilai tidak punya cukup alat bukti sebagaimana
Pasal 183 KUHAP, adapun pertimbangan Mahkamah Agung pada pokoknya:
- Tentang obyektifitas kesaksian ; bahwa pihak kepolisian dalam perkara a quo
mempunyai kepentingan agar perkara yang ditangani berhasil di pengadilan,
sehingga keterangannya (saksi petugas) pasti memberatkan atau menyudutkan
bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi
adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas dan netral
(penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP).
- Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan
pada saat memberikan keterangan yang sifatnya verbalisan.
- Bahwa keterangan dari tiga saksi yang lainnya tidak mengetahui milik siapa
barang itu.
- Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya. Untuk mencari
kepastian siapa pemiliknya, terdakwa dipaksa mengaku oleh polisi dengan cara
memukuli.
- Mengenai rekayasa barang bukti: bahwa barang yang ditemukan jaraknya jauh
dari tempat posisi terdakwacommit
berdiri,to tidak
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saja barang tersebut sudah disimpan terlebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama
dipepet, kemudian polisi menyetop terdakwa persis pada saat berada di tempat
barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/rumah barang bukti
berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan
sebelum melakukan penangkapan. Ataupun barang bukti milik polisi yang
dinyatakan ditemukan di kantong terdakwa atau tempat lain untuk selanjutnya
dijadikan alat pemerasan atas diri terdakwa, seperti halnya perkara a quo,
terdakwa diperas Rp. 100 juta agar perkaranya bebas, tidak dilanjutkan.
- Bahwa selama persidangan terdakwa telah menyangkal bahwa barang tersebut
sebagai bukan miliknya. Dan tidak ada hasil lab yang menyatakan urine
terdakwa mengandung narkotika atau psikotropika.
Analisis
Dalam perkara a quo, pemikiran Hakim judex facti telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan formal KUHAP mengenai pembukian, yakni persesuaian antar keterangan
saksi-saksi verbal dan keterangan saksi yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27
KUHAP (saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri). Saksi – saksi alibi
adalah saksi petugas penangkap yang mempunyai kepentingan terpenuhinya delik,
keterangan mereka secara procedural adalah benar, namun apakah substansinya adalah
benar hal inilah yang tidak dipermasalahkan hakim, cermin dari perilaku legal model.
Meskipun saksi -saksi penangkap adalah sebagai saksi alibi (yang menangkap tangan
terdakwa sedang membawa estasi), namun terlihat kedudukan yang tidak seimbang
antara terdakwa dengan pihak penuntut umum yang menghadirkan saksi petugas
penangkapan dalam perkara a quo, sehingga terlihat adanya rekayasa pada proses
pemeriksaan pendahuluan yakni proses didapatnya barang bukti dari terdakwa untuk
mengarah pada ketentuan undang-undang bahwa terdakwa menguasai atau memiliki
atau membawa psikotropika.

Mahkamah Agung melihat adanya fakta yang ganjil

mengenai ditemukannya barang bukti, yakni bagaimana para petugas yang melakukan
pengejaran dengan kecepatan sepeda motor yang cukup tinggi dan kemudian dapat
menemukan bungkusan plastik hitam kecil berisi estasi yang dilemparkan dan
dijatuhkan terdakwa dari sela-sela jari kelingkingnya, sementara keadaan malam yang
gelap dan petugas dengan cepat menemukan barang bukti dengan menggunakan lampu
senter, fakta tersebut memberi petunjuk
commitadanya
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Dalam perilaku attitudinal model sebagaimana dalam pertimbangan judex juris,
tercermin cara pandang yang tidak terpaku pada formalitas dalam penerapan
pembuktian namun jauh mempertimbangkan kondisi-kondisi faktual yang melingkupi
suatu peristiwa, memperhatikan hubungan sebab akibat yang logis (kasualitas) dari
ditemukannya barang bukti narkotika untuk dapat memenuhi pembuktian unsur
“menguasai” dari delik formil 731 narkotika. Perilaku hakim yang mempertimbangkan
keseimbangan dari kepentingan para pihak ini merupakan perilaku attitudinal model
sebagai

wujud dari cara pandang (paradigma) yang mengutamakan nilai –nilai

keadilan.

Kasus Andro dan Nurdin dari Jakarta Selatan (Putusan nomor 1273/Pid.B /2013
/PN.Jkt.Sel jo. nomor 50/Pid/2014/PT.DKI)
Kasus posisi
Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Priyanto alias Benges, telah didakwa
secara bersama-sama maupun bertindak sendiri bersekutu dengan saksi Fikri, Bagus
Firdaus alias Pau, Fatahillah alias Fata dan Arga Putra Samosir alias Ucok (dalam
perkara terpisah), dengan dakwaan secara bersama-sama dengan sengaja merampas
nyawa orang lain bernama Dicky Maulana.
Menurut penuntut umum, korban Dicky dibunuh karena sebagai pengamen baru di
tempat tersebut, Dicky tidak meminta izin terlebih dahulu kepada terdakwa dan temantemannya yang telah lebih dahulu menguasai daerah jembatan layang Cipulir. Pada
tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 09.30 wib. Korban Dicky datang dalam keadaan
mabuk, yang kemudian oleh para terdakwa (Andro”cs) bermaksud memberi pelajaran
kepada korban Dicky dengan cara mengajaknya ke bawah kolong jembatan layang. Di
sana korban dibunuh oleh terdakwa Ando dengan menggunakan pisau lipat milik
Nurdin, disamping terdakwa lain menggunakan kayu untuk memukul serta pukulan
tangan kosong, sedangkan saksi Fikri menggunakan golok untuk membacok pipi korban
bagian kanan. Saksi korban sempat terpeleset dan jatuh ke dalam kali, yang kemudian
ditarik dan didudukan bersandar pada tembok kali Cipunir.

731

Kasualitas dalam hukum pidana biasa diterapkan dalam delik materiil, karena titik berat
rumusan tindak pidananya terletak pada akibat yang dilarang undang-undang, misalnya delik
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harus dibuktikan melalui ajaran kasualitas (sebab akibat) bahwa matinya orang lain itu adalah sebab
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Penuntut umum mendakwa terdakwa Andro dan Nurdin dengan surat dakwaan yang
disusun secara subsidiaritas: primair diancam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP, subsdair diancam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP.
Putusan PN dan PT
Pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah no.reg. perkara 1273/
Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, terdakwa dinyatakan bersalah. Adapun amar putusannya pada
pokoknya sebagai berikut:
-

Menyatakan bahwa terdakwa Andro Suprinto alias Andro dan Nurdin Priyanto
alias Benges telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “pembunuhan secara bersama-sama”

-

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing dengan
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Para terdakwa mengajukan upaya banding, dengan alasan bahwa terdakwa telah dipaksa
untuk mengakui melakukan pembunuhan, yang dapat dilihat dari ketidakakuratan
pertimbangan dalam putusan hakim, karena tidak ada satupun saksi –saksi yang melihat
para terdakwa melakukan pembunuhan, bahkan saksi-saksi a de charge (Iyan Pribadi,
Fauzan Kazim, Rere Septiani, dan Ustadzi Wasis) yang justru memberi kesaksian
bahwa yang melakukan pembunuhan adalah orang lain (Jubay dan Brengos), selain itu
tidak ada alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk memperoleh petunjuk untuk
meyakinkan hakim tentang adanya kesalahan terdakwa.
Pada tingkat banding, majelis hakim menerima permohonan banding terdakwa
terdakwa dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan berdasarkan alasan: bahwa
dari keterangan saksi-saksi a dé charge tersebut, terungkap fakta hukum bahwa yang
melakukan pembunuhan atau kekerasan yang menyebabkan meninggalnya korban
Dicky bukan dilakukan oleh para terdakwa, sehingga para terdakwa tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan
primair dan subsidair, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan.
Analisis
Hakim tingkat pertama telah menerapkan pembuktian yang tidak seimbang, tidak
mempertimbangkan bahwa kesemua saksi (a charge) tidak memenuhi kwalitas sebagai
saksi yang mengetahui, melihat secara langsung para terdakwa melakukan pembunuhan
(bukan saksi de auditu). Di sisi lain,commit
para terdakwa
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empat orang saksi (a dé charge) yang mengetahui bahwa para terdakwa tidak
melakukan pembunuhan, kesaksian a de charge tersebut tidak dipertimbangkan.
Penilaian atas kekuatan alat bukti sebagaimana yang diatur KUHAP merupakan
otoritas (kekuasaan) hakim. Pembuktian KUHAP mensyaratkan dua alat bukti yang sah
ditambah keyakinan hakim. Secara procedural saksi-saksi yang diajukan ke persidangan
a quo adalah sah menurut hukum dan memenuhi kebenaran prosesuil, yang kemudian
telah menimbulkan keyakinan hakim bahwa para terdakwa telah terbukti memenuhi
unsur-unsur yang didakwakan. Perilaku demikian merupakan bentuk perilaku legal
model, namun legal model tetap menuntut untuk memenuhi prosedur yang ditentukan
undang-undang dan membangun opini berdasarkan fakta-fakta untuk membentuk
pengetahuan. Sepatutnya hakim mempertimbangkan objektivitas berdasarkan ukuran
undang-undang sebagaimana yang dituntut legal model, yakni pembuktian di dasarkan
pada minimum dua alat bukti yang sah, di mana keterangan saksi adalah saksi yang
bukan de auditu melainkan yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu
peristiwa dan mempertimbangkan semua alat bukti yang terungkap dipersidangan.
Apabila hakim hanya mempertimbangkan kebenaran prosesuil, maka pemikiran hakim
hanya bersifat formalism semata sebagai upaya untuk mencapai kepastian hukum .
Sementara di tingkat banding, telah membuktikan bahwa cukup dengan ketaatannya
pada ketentuan objektifitas sebagaimana yang disyaratkan legal model, yakni
memperhatikan keseluruhan fakta-fakta dengan seksama sesuai penafsiran murni
undang-undang khususnya ketentuan mengenai keterangan saksi, telah dapat
mengantarkan pada pencarian akan kebenaran materiil. Dalam kondisi seperti ini, tujuan
kepastian hukum dapat mengantarkan pada keadilan.

c.

Sikap

Arogansi

Power

(Keunggulan

Kekuasan)

dalam

Memimpin

Persidangan Pidana: Penerapan Asas Audi Alteram Partem
Asas audi alteram partem dalam hukum acara pidana biasa disebut sebagai asas
keseimbangan, di mana hakim wajib untuk mendengar pembelaan terdakwa atas
dakwaan melakukan perbuatan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran
materiil.
Metode penafsiran ilmu hukum Indonesia yang selama ini ada masih berada
dalam domain positivistik, yakni metode
commitpenafsiran
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kealaman, dan hermeneutika yang digunakan cenderung bersifat mekanis, reduksionis
dan deterministik732, merupakan cerminan dari perilaku legal model.
Penafsiran berkaitan asas keseimbangan dapat ditelusuri dari keaktifan hakim
dalam persidangan, yakni ketentuan Pasal 165 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Hakim
ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang
dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran” dan Pasal 153 ayat 2 huruf a yang
berbunyi “Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan...”. Menurut Yahya Harahap,
ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf a dan Pasal 165 KUHAP memberi peran dan
kedudukan kepada hakim“memimpin pemeriksaan” di persidangan dalam mencari dan
mewujudkan “kebenaran” (ultimate truth). Oleh karenanya hakim yang harus “aktif”
mengajukan pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari saksi (Pasal 165 ayat (1)
KUHAP), sedangkan bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum “melalui
perantara” hakim “diberi kesempatan” untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi
(Pasal 165 ayat (2) KUHAP).733
Dalam praktek persidangan, kata-kata “hakim memimpin persidangan” dari
ketentuan Pasal 165 ayat (1) dan (2) KUHAP serta Pasal 153 ayat (1) huruf a KUHAP
dimaknai sebagai hakim memiliki kesempatan pertama melakukan pertanyaan kepada
saksi dan terdakwa. Kalimat “diberi kesempatan” dimaknai hakim dengan perilaku
hakim menguasai (dialog) pertanyaan baik kepada saksi dan terdakwa, baru kemudian
Penuntut umum “diberi kesempatan” bertanya, jika hakim “mengijinkannya”. Pasangan
kalimat “diberi” adalah “tidak diberi” atau “ditolak”, dan pada prakteknya hakim dapat
“menolak/ tidak memberi” kesempatan tersebut kepada penuntut umum atau terdakwa.
Frase (kata-kata) “diberi kesempatan” pada Pasal 164 ayat (2) maupun Pasal 165
ayat (2) KUHAP dapat diartikan sebagai: hakim berwenang menentukan “apakah perlu
diberi kesempatan” kepada JPU atau terdakwa mengajukan pertanyaan langsung (cross
examination) kepada saksi, bahkan hakim dapat menolak saksi yang diajukan 734.
Kewenangan hakim untuk menolak saksi yang diajukan ke persidangan
dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah
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Anthon F.Susanto, Ibid, hal. 13-14.
M Yahya Harahap, Op.cit, hlm. 209.
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Pendirian hakim untuk menolak saksi yang diajukan JPU masih dipakai sampai sekarang,
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Agung nomor 2 tahun 1985 tertanggal 1 Pebuari 1985735dengan pertimbangan “tidak
dibatasinya jumlah pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan sidang pengadilan
disamping dapat merupakan sumber pemborosan dalam penggunaan keuangan negara
sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan tidak terlaksana,
juga merupakan penyelesaian perkara yang tidak efisien”.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan hakim
dalam menentukan jumlah saksi baik yang dijukan penunut umum maupun pihak
terdakwa, hendaknya hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi,
karena memang tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada
dalam berkas perkara. Agaknya Mahkamah Agung mengabaikan dengan ketentuan
Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang mewajibkan hakim mendengarkan keterangan
saksi ( a charge atau a dé charge) baik yang tertuang dalam BAP ataupun atas
permintaan penuntut umum atau penasihat hukum. Pertimbangan tersebut terkesan
sebagai menyederhanakan proses pemeriksaan pembuktian, dan belum tentu dapat
membantu hakim menjernihkan pemikirannya dalam menemukan kebenaran.
KUHAP melarang hakim “menunjukan sikap” atau “pertanyaan” tentang
keyakinannya mengenai salah tidaknya terdakwa (ketentuan Pasal 158 KUHAP). Hakim
dilarang mengeluarkan kalimat atau pernyataan kualifikasi suatu tindak pidana yang
menunjukan kesalahan terdakwa misalnya kalimat “saudara terdakwa, bagaimana
caranya saudara melakukan pencurian” untuk dakwaan Pasal 362 KUHP, karena hakim
akan menggunakan bahasa undang-undang misalnya “bagaimana cara saudara
mengambil barang yang orang lain”,“apakah seizin yang punya barang” dan seterusnya.
Sedangkan katagori menentukan “sikap” hakim yang bagaimana yang termasuk sikap
memihak juga sangat subyektif, apakah air muka yang tegang atau ceria dapat dijadikan
indikasi hakim telah memihak? Sesungguhnya ketentuan KUHAP telah melanggengkan
cara berpikir hakim melakukan keberpihakan pada kebenaran yang disodorkan penuntut
umum melalui berita acara penyidikan yang dimasukan dalam berkas pelimpahan,
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sehingga jika terdapat kesangsian atas suatu keterangan di luar apa yang telah ada dalam
BAP tentunya secara langsung atau tidak berpengaruh pada sikap hakim dipersidangan.
Menurut M Yahya Harahap, KUHAP menganut model mixed system, perpaduan
antara sistem “inkuisitur” dan “akuisitur”, sehingga cross examination bukan hak
(right)736. Hakim yang aktif memimpin dan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan
terdakwa, bukan penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya. KUHAP tidak
menganut adversial system dengan sistem juri seperti di Common Law737. Bahkan ketika
dalam proses pembuktian diterapkan Pasal 162 KUHAP ( membacakan keterangan dari
BAP atas keterangan saksi yang telah di sumpah), maka dengan sendirinya undangundang telah menyingkirkan hak cross examination. Jelas ini merupakan suatu
kekacauan dalam penerapan asas audi et alteram partem (asas keseimbangan), ketika
KUHAP mengakui hak cross examination, walaupun secara relatif (bukan hak absolut),
namun pada saat yang bersamaan memberi kesempatan kepada hakim untuk
menghapuskan hak tersebut dengan diterapkannya Pasal 162 KUHAP. Dengan
demikian, KUHAP sendiri yang memberi peluang sikap hakim yang partial.
Dari ketentuan Pasal 153, Pasal 164 dan Pasal 166 KUHAP, diketahui bahwa
hakim wajib bersikap impartial dalam menjalankan asas audi alteram partem selama
persidangan. Pertanyaan silang atau cross examination adalah salah satu cara untuk
mengorek keterangan secara luas dari saksi, ahli atau terdakwa mengenai suatu hal yang
menguntungkan si penanya, yang dapat digunakan sebagai dalil dalam requisitor
penuntut umum atau pledoi penasihat hukum ataupun hakim dalam menyusun vonis,
bahkan cross examination dapat digunakan untuk menghancurkan atau melumpuhkan
setidak-tidaknya melemahkan argumentasi tentang apa disampaikan saksi, ahli atau
terdakwa kepada si penanya. 738 Pada legal model, hakim tidak akan bersusah payah
menerapkannya, karena KUHAP tidak mengatur mengenai cross examination. Akan
tetapi, pada perilaku model attitudinal kewajiban menerapkan asas audi alteram partem
(keseimbangan dalam pembuktian) maka penerapan cross examination menjadi
tantangan. Hakim dengan perilaku model attitudinal tentunya akan menyadari bahwa
sikap bertanya yang membentak-bentak, menuding-nuding dan tendendius yang
736

M.Yahya Harahap, Loc.cit.
Dalam sistem adversial berlaku: a) yang aktif mencari kebenaran sejati adalah penuntut umum
dan pihak terdakwa (penasihat hukum) sesuai dengan asas counter balance, b) hakim hanya mempunyai
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keterangannya atau membuat saksi atau ahli memberi keterangan yang tidak bebas,
merupakan sikap yang tidak perlu, karena penilaian atas alat bukti ada di tangan hakim.
Sikap hakim yang tidak mampu menjaga ketertiban sidang justru dapat menjadi
boomerang bagi hakim (sikap unprofessional) dan hasil dari pencarian kebenaran
materiil perkara yang bersangkutan, dan pada akhirnya merugikan semua pihak.
Penghargaan atas kekuatan nilai suatu alat bukti merupakan kewenangan hakim,
sehingga baik penuntut umum maupun pihak terdakwa tidak dapat meragukan (menilai)
setiap keterangan yang diberikan di persidangan, oleh sebab itu setiap upaya
menjatuhkan kewibawaan saksi tidak membawa manfaat bagi ditemukannya kebenaran.
Pada titik ini, peranan Undang-Undang Contempt of Court menjadi sangat penting,
karena dengan demikian siapapun diwajibkan berbicara dan bersikap santun (termasuk
bagi hakim) untuk menjaga kewibawaan persidangan.
Permasalahannya lebih lanjut adalah bagaimana hakim memaknai cara
pembebanan pembuktian dalam acara pidana (burden of proof), karena sejatinya
“kebenaran” diperoleh melalui memberikankan hak yang seimbang antara Penuntut
umum dan terdakwa (audi et alteram partem) adalah lebih fair. Sejatinya kewajiban
untuk membuktikan surat dakwaan dipersidangan bahwa terdakwa bersalah dilakukan
secara nyata oleh penuntut umum. Akan tetapi kedudukan dominan hakim secara aktif
dipersidangan (memimpin, bertanya terlebih dahulu kepada saksi-saksi dan terdakwa,
baru kemudian memberi kesempatan kepada PU dan terdakwa jika hakim
menghendaki), merujuk pada cara penalaran hakim yang tertutup, legalitas formal,
karena untuk melakukan hal tersebut hakim harus mempunyai panduan (berbekal) yakni
berkas perkara (BAP), karena bukankah hakim tidak mengetahui (belum mempunyai
gambaran) apapun tentang faktanya jika tidak membaca BAP.
Perilaku hakim bersikap aktif dalam melaksanakan “burden of proof” dengan
mendominasi dari awal pencarian “kebenaran”, akan membawa konsekuensi lanjut
ketika sistem peradilan pidana Indonesia mengadopsi “pembalikan beban pembuktian”,
bagaimana cara hakim menjalankan kewajiban “burden of proof” di sisi terdakwa?
Sungguh tidak fair terdakwa diberi beban penyangkalan (membuktikan “tidak”) terlebih
dahulu tanpa hakim pengetahuan apapun tentang hal (bukti penyangkalan) tersebut,
sementara hakim selalu bersikap mendominasi
pertanyaan terlebih dahulu, sehingga
commit to user
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dé charge. Apabila kenyataan ini tetap dipertahankan, maka tepat jika dikiaskan bahwa
pelaksanaan burden of proof KUHAP tidak seimbang, karena sejatinya pembuktian
dibebankan kepada penuntut umum telah bergeser menjadi “penuntut

umum

mengajukan alat bukti untuk diperjuangkan oleh hakim” bahwa terdakwa bersalah. Jika
demikian, sebaliknya untuk menjaga sikap impartial, hakim seharusnya juga mengambil
sikap “memperjuangkan pembuktian penyangkalan terdakwa”

bahwa terdakwa

innocent (tidak bersalah). Sesuatu yang sangat sulit bagi hakim untuk menjalaninya,
sehingga sudah waktunya melakukan koreksi atas keterikatan hakim pada BAP dan
menerapkan cross examination secara seimbang antara hak penuntut umum yang
mewakili korban atau masyarakat dan hak terdakwa.
Sebagai contoh penerapan beban pembuktian dalam Pasal 37 A UU no. 31 tahun
1999 jo. UU no, 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
mengatur beban pembuktian pada penuntut umum, sedangkan Pasal 38 B berkenaan
dengan pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa terhadap barang-barang atau
harta benda yang diduga hasil kejahatan. Bagaimana jika berkasnya sudah terlanjur
dilimpahkan ke Pengadilan, apakah hakim juga dapat bernalar tentang terdakwa
sebelum proses pembuktian dipersidangan, karena hakim harus memutuskan tentang
barang bukti/ harta terdakwa. Pembalikan beban pembuktian seyogyanya tidak
diterapkan di tahap pembuktian, dalam hal tidak dapat dibuktikan maka dirampas tanpa
dituntut pidana berdasarkan Undang-Undang Perampasan Aset.739
Kenyataan ini

menunjukan bahwa paradigma pemikiran hakim

dalam

menjalankan sistem pembuktian merupakan pendekatan positivistik yang bertujuan pada
prinsip kepastian dan keteraturan, namun ternyata tidak mampu menyerap bentukbentuk perubahan sehingga yang terjadi justru ketidakteraturan dan ketidakstabilan.740
Sebagai contoh pemahaman hakim atas asas audi alteram partem sebagai
pengaruh paradigma positivistik adalah: perkara nomor 1677 K/PID/1993 atas nama
terdakwa Karlus Seran alias Seran dalam perkara pencurian, perkara pemalsuan surat
no. 1441/Pid. B/2000/PN.Mdn jo. no 991K/PID/2001, perkara Perusakan Hutan atas
nama Terdakwa Asyani dari Situbondo (putusan nomor 39/Pid.B/2015/PN.Sit), dan
contoh pemahaman hakim atas asas audi alteram partem sebagai pengaruh paradigma
739

Abdul Latif, “Penyitaan Harta Kekayaan Terdakwa Dlam Hubungan Tindak Pidana Pencucian
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H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.189.
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nilai-nilai yang mengutamakan keadilan adalah perkara merubah hutan suaka atas nama
terdakwa Harso dari Wonosari.
Kasus pencurian emas no. 34/Pid.B/1991/PN.ATB jo. no. 1677 K/PID/ 1993.
Kasus posisi
Terdakwa Karlus Seran alias Seran pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1990
sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Pasar Boas, Desa Sanleo, Kec. Malaka Timur Kab.
Belu –Atambua, telah mengambil uang kontan sebanyak Rp. 135.000,-, dua buah
sofren, seuntai kalung emas, sebuah cincin emas, tiga lembar kartu pegadaian, yang
seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 615.000,-. Terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 362
KUHP.
Putusan PN, dam Kasasi
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik
Martha Sol (korban) tersebut adalah karena pengakuan terdakwa, sedangkan saksi
Martha Sol hanya mendengar dari orang lain saja bahwa terdakwalah yang mengambil.
Sementara dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Fransiskus Meco Iku dalam
BAP yang diberikan tidak di bawah sumpah, namun terdakwa membenarkan keterangan
yang dibacakan tersebut. Menurut judex facti, pengakuan terdakwa saja tidak cukup
untuk membuktikan, bahwa terdakwalah yang mengambil barang-barang tersebut.
Karena bukti-bukti yang diajukan tidak mencukupi, hakim judex facti perbuatan
terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur yang didakwakan sehingga terdakwa
dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian.
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat lain. Mahkamah Agung
berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan pembuktian yakni hanya
menerapkan satu alat bukti saja: pengakuan [keterangan] terdakwa, karena masih ada
alat bukti lain yakni keterangan saksi korban dan saksi Fransiscus Meo Iku, walaupun
keterangan saksi Fransiscus Meo Iku hanya merupakan keterangan saksi BAP tanpa
sumpah yang dibacakan dipersidangan, namun dibenarkan terdakwa. Berdasarkan
pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian.
Analisis
Dari pertimbangan judex juris (Mahkamah Agung) tersebut dapat diketahui
commit to user
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kebenaran, sebagaimana tercermin perilaku legal model yang kaku, namun dilakukan
dengan tidak konsisten. Pembenaran terdakwa atas keterangan saksi korban yang
dibacakan diperhitungkan sebagai alat bukti petunjuk, sehingga sesuai dengan ketentuan
Pasal 183 KUHAP maka telah terdapat lebih dari dua alat bukti, yakni keterangan satu
saksi dan keterangan terdakwa yang dianggap bersesuaian sehingga terdapat pertunjuk
tentang kesalahan terdakwa. Namun judex juris tidak memperhitungkan keterangan
saksi yang ada merupakan kesaksian yang de auditu atau kesaksian yang berwarna,
sehingga tidak tepat untuk dikatagorikan sebagai keterangan saksi yang sah.
Perilaku legal model mendasari pertimbangan hukum pada bentuk penalaran
silogisme, yakni pemenuhan premis mayor berupa pasal yang didakwaan dengan faktafakta sebagai premis minor, atau dengan kata lain semua rumusan pidana (unsur sifat
melawan hukumnya perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan
dengan kesalahan) harus terpenuhi oleh fakta-fakta (premis minor) yang terungkap
dipersidangan. Pemenuhan premis mayor (pasal yang didakwakan) dengan premis
minor (peristiwa hukumnya) harus dilakukan melalui pembuktian dengan cara yang
ditentukan oleh undang-undang, yakni melalui penerapan asas keseimbangan/ audi
alteram partem. Sesungguhnya hakim judex facti

juga berpegang pada kebenaran

korespondensi, sebagai wujud dari penerapan paradigma positivistik pada perilaku
legal model yang dilakukan secara konsisten, yakni menilai tidak ditemukannya
persesuaian pada fakta objektif dari keterangan terdakwa (pengakuan) sebagai hanya
satu alat bukti sementara keterangan BAP yang dibacakan tidak dianggap sebagai
keterangan saksi karena tidak diberikan di bawah sumpah. Kondisi pembuktian yang
demikian telah menempatkan hakim pada keadaan in dubio pro reo, sehingga
memutuskan menyatakan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan.

Perkara pemalsuan surat no. 1441/Pid.B/2000/PN.Mdn jo. no 991K/PID/2001
Kasus Posisi
Terdakwa Alwi dahulu bernama Khong Tong Tian adalah ahli waris dari alm.Suandi
Kongsi, selaku presiden komisaris atau presiden direktur PT Kwala Gunung. Terdakwa
dituduh pada tanggal 14 Nopember 1991 bertempat di Notaris Djaidir,SH di jl. Ahmad
Yani VII no. 24 Medan, memasukkan atau menyuruh memasukan keterangan palsu ke
dalam suatu akta authentik, berdasarkan
pasalto266
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Peristiwa bermula ketika alm. Suandi Kongsi membuat surat wasiat di hadapan
notaris yang berisi pembagian harta warisan di mana Alwi (terdakwa) mendapat bagian
15%, Kosatria 15 %, Lazuardi 15%, Kurniadi 15%, Sumilan 15 % dan untuk
mendirikan Yayasan Sosial 15%, memberikan hak dan kekuasaan sebagai pelaksana
surat wasiat kepada Kosatria. Setelah Suandi Kongsi meninggal pada tanggal 11
Nopember 1991, terdakwa yang semula tidak aktif bekerja di PT Kwala Gunung (usaha
pom bensin) kembali aktif bekerja di PT Kwala Gunung serta menguasai asset
perusahaan PT Kwala Gunung, PT Sijabut dan PT Sri Perlak yang bergerak di usaha
kepala sawit, sementara terdakwa mengetahui bahwa sejak tanggal 24 Febuari 1981
jabatannya selaku Presiden Komisaris talah berakhir dan belum ada pengangkatan lagi.
Terdakwa Alwi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tanpa
persetujuan para ahli waris lainnya (suara alm. Kosatria dialihkan kepada istrinya).
Sejak kematian Suandi Kongsi, segala urusan perusahaan diambil alih oleh terdakwa.
Kemudian melalui Surat Kabar Pos sebanyak 2 kali, terdakwa mengundang para ahli
waris melakukan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa tanggal 15 Januari 1995, namun
rapat tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran para ahli waris lainnya kecuali istri dan
anak serta saksi Cristio Ng dan Soemarko. Dengan menggunakan Akta Pendirian
Perseroan no. 64 tanggal 18 Oktober 1961 dan perubahannya tanggal 11 Januari 1995,
terdakwa mendatangi dan meminta notaris mencatat hasil keputusan rapat (tanpa catatan
hasil rapat) untuk dibuatkan akta Berita Acara Penggantian Pengurus PT dan
mengangkat terdakwa selaku Presiden Direktur, istri terdakwa selaku direktur, anak
terdakwa selaku Presiden Komisaris serta saksi Christio dan Soemarko selaku komisaris
tanpa saham di PT Kwala Gunung. Pembuatan akta tersebut tanpa kehadiran dan
sepengetahuan ahli waris lainnnya. Sejak terdakwa memegang kendali perusahaan tahun
1991 s.d 1997, terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan jabatan dan laporan
keuangan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa.
Putusan
Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa terdakwa Alwi tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan pertama atau kedua, dan membebaskan terdakwa dari
seluruh dakwaan. Atas putusan tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi bahwa
alasan pembebasan telah tidak menerapkan
commit tohukum
user pembuktian dengan benar karena
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KUHAP menentukan bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pada tingkat
kasasi, putusan judex facti dibatalkan dan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah.
Analisis
Kesediaan hakim mempertimbangkan seluruh fakta-fakta sebagai wujud
penerapan asas audi alteram partem, membawa pada substansi perkara yang akan
berujung pada keadilan. Independensi atau kebebasan dalam memutus suatu perkara
tidak dapat mengingkari prinsip-prinsip hukum, utamanya asas keseimbangan sebagai
representasi dari keadilan. Keberpihakan hakim judex facti pada salah satu pihak dan
pengabaian atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, justru mengabaikan
prinsip-prinsip hukum acara itu sendiri, yakni dengan mengabaikan keterangan saksi I
Djoedjoe Widyadikrama Kurniadi, saksi II Lazuardi, saksi III Djaidir, dan saksi IV
Subiyati, serta tidak mempertimbangkan surat bukti IV dan surat bukti V mengenai
surat wasiat, surat bukti V bertentangan dengan surat wasiat tahun 1982, ahli waris tidak
hanya terdakwa dan masing-masing ahli waris sudah mendapatkan haknya, perbuatan
terdakwa merugikan para ahli waris lainnya.
Sekalipun mengadili merupakan otoritas kebebasan hakim, karekter judging pada
judex facti tidak dapat dikatagorikan sebagai perilaku attitudinal model, karena
attitudinal model berparadigma pada balancing of social interests yang bertujuan pada
keadilan, yang jika perlu harus meninggalkan ketentuan hukum positif. Perilaku legal
model mendasari pertimbangan hukum pada pemenuhan premis mayor berupa pasal
yang didakwaan dengan fakta-fakta sebagai premis minor, atau dengan kata lain semua
rumusan

pidana

(unsur

sifat

melawan

hukumnya

perbuatan

dan

unsur

pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan kesalahan) harus terpenuhi oleh
fakta-fakta (premis minor) yang terungkap dipersidangan. Pemenuhan premis mayor
(pasal yang didakwakan) dengan premis minor (peristiwa hukumnya) harus dilakukan
melalui pembuktian dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, yakni melalui
penerapan asas keseimbangan/ audi alteram partem, melalui

mempertimbangkan

seluruh alat bukti yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, perilaku legal model
dari

judex

juris

dengan

cukup

mentaati

perintah

undang-undang

untuk

mempertimbangkan seluruh alat bukti, telah dapat mengantarkan pada kepastian hukum
yang berkeadilan.
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Perkara Tindak Pidana Khusus Perusakan Hutan atas nama Terdakwa Asyani dari
Situbondo (putusan nomor 39/Pid.B/2015/PN.Sit).
Kasus Posisi
Asyani alias bu Muaris, seorang wanita tua berusia 63 tahun bekerja sebagai
tukang pijat di Dusun Kristal Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng- Situbondo,
diduga telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah atau
diduga dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai,
dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
Peristiwa bermula ketika saksi-saksi (Sawin, Misyanto dan Sayadi) petugas polisi
kehutanan Jatibanteng berpatroli dan menemukan 2 batang pohon jati di petak 43 F
Blok Curah Cotok Situbondo yang tunggaknya telah dipotong dengan menggunakan
gergaji tangan. Pohon kayu jati itu milik Perhutani tahun 1974 yang sebelumnya masih
tegak berdiri dalam keadaan mati karena benalu, dengan diameter 105 cm dan 115 cm.
Kemudian para saksi mencari informasi, dan mendapat berita bahwa di rumah Pak
Cipto alias pak Pit (terdakwa dalam berkas terpisah) terdapat banyak tumpukan kayu
jati sejumlah 38 sirep, yang terdiri dari 5 batang ukuran 3x8x150 cm, 5 batang ukuran
3x8x200 cm, 8 batang ukuran 3x8x130 cm, 1 batang ukuran 3x8x150 cm, 7 batang
ukuran 3x8x200 cm, 8 batang ukuran 2x15x200 cm, 4 batang ukuran 2x12x200 cm.
Kayu-kayu tersebut diakui saksi Cipto sebagai milik terdakwa, dan terdakwa tidak
memiliki surat-surat yang menyertai kayu tersebut. Pak Cipto diminta terdakwa untuk
mengangkut 7 gelondong kau berukuran kecil, tak berkulit dengan lebar 16 cm.
Di persidangan terdakwa mengatakan bahwa kayu-kayu sebagian adalah miliknya
yang ditebang dari dari pohon jati yang ditanam di atas tanah miliknya. Beberapa saksi
juga menerangkan bahwa 3 barang bukti berupa tunggak pohon jati yang diajukan di
persidangan tidak sama dengan 3 contoh tunggak tersebut. Kayu jati milik terdakwa
warnanya lebih putih (banyak warna putih dan sedikit warna merahnya), sedangkan
milik Perhutani berwarna gelap (coklat) karena sudah berumur sekitar 60 tahun.
Sebelum ditangkap, terdakwa memiliki 7 glondong kayu jati dengan lingkaran sekitar
50 cm peninggalan alm suaminya 4 tahun yang lalu, tapi terdakwa tidak mempunyai
surat-suratnya untuk diangkut ke rumah Cipto, dan ketika terdakwa meminta tolong
saksi Dwi Kurniadi untuk mengeluarkan suratnya, saksi tidak bersedia karena kayu
tersebut sudah ditebang jauh sebelum
saksi to
dilantik
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terdakwa, dan banyak saksi yang sering melihat kayu-kayu jati dalam bentuk bulat dan
kulit terkelupas di rumah terdakwa. Akhirnya, untuk keperluan mengangkut kayu ke
tempat Cipto, terdakwa meminta bantuan Ruslan, dan Abdus dengan menggunakan
mobil pick up milik Abdus.
Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi perkara, untuk
mencocokkan tunggak kayu yang terletak di petak 43 F blok curah cotok Desa
Jatibanteng, dan menilai terdapat kecocokan antara barang bukti yang diajukan dengan
menggunakan 1 sampel kayu jati yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, yakni
dari segi global/galih (motif warna batang), corak warna batang yang merah, kulit
batang dengan kadar air/kebasahan pada batang.
Atas peristiwa tersebut Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan bersifat
alternative, pertama berdasarkan Pasal 12 huruf c jo. 82 ayat (1) huruf c UU no. 18
tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau Pasal 12
huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan. Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa terbukti
bersalah sebagaimana dakwaan alterative ke dua.
Analisis
Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur
dakwaaan alternative kedua berdasarkan alasan:
(a) berdasarkan fakta yang terungkap pada pemeriksaan lapangan oleh Majelis Hakim,
keterangan saksi-saksi Sawin, Misyanto Effendi dan Sayadi (kesemuanya polisi
kehutanan) dan pendapat ahli, telah dapat menganulir alibi kepemilikan terdakwa
terhadap riwayatnya bahwa kayu jati tersebut adalah hasil tebangan pohon jatinya
11 tahun yang lalu di masa suaminya masih hidup, walaupun terdapat saksi-saksi
alibi pihak penuntut umum dan saksi a de chargé serta terdakwa mengajukan bukti
foto-foto bekas potongan kayu jati milik terdakwa di lahannya sendiri dan suratsurat kepemilikan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Jatibanteng. Menurut
Majelis perbuatan terdakwa memenuhi unsur memiliki hasil penebangan hutan.
(b) Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dipersidangan surat-surat resmi berkaitan
dengan kayu jati yang dimilikinya tersebut sejak berbentuk glondongan hingga
memotong dengan serkel menjadi berbentuk sirap dan kemudian dititipkan di rumah
saksi Cipto untuk dibuatkan kursicommit
panjang,
sebagai bukti legalitas kepemilikan hasil
to user
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hutan yang asal-usulnya berasal dari hutan negara, yakni SKSHH (Surat Keterangan
Sahnya Hasil Hutan)
Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU no. 18 tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mempunyai unsur pokok: a) orang
perseorangan, b) dengan sengaja, c) „memuat, membongkar, mengangkut, menguasai,
dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan‟, d) tanpa izin. Hal yang sangat
penting dalam rumusan pasal ini adalah penafsiran opzet atau kesengajaan, karena oleh
pembentuk undang-undang unsur „dengan sengaja‟ secara tegas disebutkan dalam unsur
delik. Unsur opzet ini adalah untuk mengetahui tentang „apa sesungguhnya yang
dilarang‟ dalam Pasal 12 UU no. 18 tahun 2013 yakni melarang orang melakukan
„memuat, membongkar, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan
di kawasan hutan‟.
Pencantuman secara tegas unsur „dengan sengaja‟ atau opzet merupakan unsur
kesalahan yang harus dibuktikan, karena hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pencantuman unsur opzet dalam rumusan delik biasanya terdapat
dalam delik materiil, yang berkaitan erat dengan permasalahan „sebab akibat‟ atau
„suatu tindakan/sikap untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu dapat dipandang
sebagai penyebab suatu akibat yang timbul, hingga kepada tindakan tersebut dapat
diberikan kualifikasi sebagai delik tertentu yang dipersalahkan kepada pelaku.741 Hanya
tindakan-tindakan yang telah dilakukan dengan sengaja (opzet) atau tidak dengan
sengaja (culpa) yang terjadinya itu adalah disebabkan karena adanya suatu kesengajaan
(opzet) atau kelalaian (culpa) pada diri pelaku, sehingga tidak semua tindakan/ keadaan
dengan sendirinya dapat dianggap sebagai suatu penyebab dari suatu tindakan.742 Delik
materiil dianggap sudah selesai jika tindakan dari pelaku tersebut secara nyata telah
menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang dilarang adalah
timbulnya akibat yang suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan
menjadi rumusan, contohnya Pasal 338 KUHP yang dilarang adalah timbulnya akibat
matinya orang lain. Adanya unsur „kesengajaan‟ pada akibat yang dilarang oleh undangundang (menyebabkan „matinya orang lain‟ misalnya) masih memerlukan penilaian
apakah tindakan atau sikap dari pelaku tersebut benar-benar dapat dianggap sebagai
penyebab yang sebenarnya dari akibat yang bersangkutan.
commit to user
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Sementara delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai
dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang
bersangkutan. Delik formil mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan
selesai dilakukan tanpa menyebutkan akibatnya, atau dengan perkataan lain yang
dilarang undang-undang adalah perbuatannya, baik sebagai kesengajaan ataupun
kelalaian.

743

Delik formil dalam pasal ini terjadi apabila perbuatan „memuat,

membongkar, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan‟ adalah
sudah selesai dilakukan, masalah apakah kayu tersebut nantinya berada dalam
kekuasaannya atau tidak bukan soal lagi. Meletakan unsur „dengan sengaja‟ pada delik
formil yang tidak memerlukan syarat akibat dari suatu perbuatan sebagaimana dalam
rumusan Pasal 12 huruf d UU no. 18 tahun 2013, menimbulkan pertanyaan apa
sesungguhnya yang dituju atau dimaksud oleh pembuat undang-undang.
Pasal 12 huruf d UU no. 18 tahun 2013, tidak memuat rumusan mengenai tujuan
dari perbuatan „memuat, membongkar, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki
hasil penebangan‟, penjelasan ataupun interpretasi gramatikal yang ditemukan dalam
penjelasan Pasal 12 huruf d adalah hanya mengenai frase „memuat‟ sebagai
„memasukkan ke dalam alat angkut‟. Sehingga untuk mengetahui tujuan dari perbuatan
„memuat, membongkar, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan
tanpa izin‟, harus melihat ke dalam kosideran, atau jika tidak ditemukan, maka hakim
harus melakukan penemuan hukum.744Jika dihubungkan dengan unsur „dengan sengaja‟
atau opzet yang disebutkan dengan jelas dalam rumusan delik, maka Hakim harus
membuktikan adanya
743

kesengajaan pelaku melakukan „memuat, membongkar,

Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.172.
Interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran menurut bahasa (hukum) atau menurut
penjelasan undang-undang. Metode penafsiran undang-undang ini disebut juga metode objektif, dan
paling sering digunakan oleh hakim dalam menafsirkan undang-undang. Dalam penafsiran sistematis
atau logis, hukum dilihat hakim sebagai satu kesatuan, sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak
boleh dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Hubungan
antar keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu
sama lain, tetapi oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan pada
peraturan-peraturan itu. Dalam menafsirkan undang-undang, hakim tidak boleh keluar dari sistem
perundang-undangan atau sistem hukum. Sedangkan penafsiran teleologis atau sosiologis, di sini hakim
menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang. Tujuan ini berbeda
dengan penafsiran historis menurut undang-undang yang subjektif ditentukan secara objektif.
Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan
kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan situasi sosial yang baru.
Sementara antisipasif atau futuristik, maka yang dicari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang
to undang-undang,
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mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan‟ dengan maksud atau
tujuan tertentu.
Dari ajaran mengenai opzet, dikenal tiga bentuk opzet: 1) opzet als oogmerk, 2)
opzet bij zekerheids-bewustzijn, dan 3) opzet bij mogelijkheids- bewustjein. Menurut
Profesor van Hattum, opzet als oogmerk hanya dapat ditujukan kepada tindakantindakan, baik tindakan melakukan sesuatu (een doen), tindakan tidak melakukan
sesuatu (een nalaten) atau tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh
undang-undang. Jadi apabila seseorang melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan
suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul atau
mungkin dapat timbul, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki.
Pada opzet bij zekerheids-bewustzijn, terjadi jika si pelaku menyadari bahwa
mungkin saja terdapat orang lain yang ikut terkena akibat dari perbuatannya atau si
pelaku menyadari timbulnya akibat lain daripada akibat yang timbulnya memang ia
kehendaki. Pelaku mempunyai kesadaran kepastian akan timbulnya akibat lain daripada
akibat yang memang ia kehendaki. Sementara opzet bij mogelijkheids- bewustjein atau
dolus eventualis, terjadi apabila pelaku mempunyai kesadaran kepastian akan timbulnya
akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki, namun kemungkinan timbulnya
akibat yang tidak dikehendaki itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya.
Dalam ketentuan Pasal 12 huruf d UU nomor 18 tahun 2003 sebagai delik formil
ataupun penjelasannya tidak ditemukan apa yang menjadi maksud dari pelaku
melakukan perbuatan

„memuat, membongkar, mengangkut, menguasai, dan/atau

memiliki hasil penebangan tanpa izin‟. Namun dari penjelasan umum diketahui bahwa
undang-undang ini menitik beratkan pada pemberantasan perusakan hutan yang
dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompokyang
terstruktur, terdiri dari dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama
pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak
termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian
terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah
hidup secara turun menurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan
kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh
kelompoknya. Sehingga apabila tindakan perusakan hutan sebagaimana yang dimaksud
Pasal 83 ayat (1) huruf a sebagaimana
dalamtodakwaan,
dilakukan oleh orang perorang,
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Menurut Profesor Van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah
disyaratkan harus dilakukan dengan sengaja, opzet hanyalah dapat ditujukan kepada
tindakan-tindakan untuk melakukan sesuatu. Tindakan untuk melakukan sesuatu itu
harus merupakan suatu gerakan otot yang dilakukan dengan sengaja, yaitu untuk
melakukan setiap perbuatan 745 , yang dalam perkara aquo adalah untuk „memuat,
membongkar, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di
kawasan hutan‟. Dengan demikian hakim harus dapat membuktikan bahwa tindakan
terdakwa harus merupakan suatu gerakan otot yang dilakukan dengan sengaja, yaitu
untuk melakukan setiap perbuatan „memuat,membongkar,mengangkut,menguasai, dan/
atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin‟ dengan tujuan melakukan
perusakan hutan.
Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk sampai kepada perbuatan
materiil terdakwa „memiliki hasil penebangan di kawasan hutan‟, Majelis terlebih
dahulu menilai atau melakukan pengujian tentang kayu yang dijadikan barang bukti
(yang telah diakui oleh terdakwa sebagai miliknya) apakah kayu tersebut yang berasal
dari kawasan hutan yang dilindungi. Pengujian tersebut dilakukan hakim dengan
melakukan peninjauan ke lokasi perkara (kawasan hutan produksi blok 43 F Blok Curah
Cotok). Penilaian Majelis murni berdasarkan indera mata (pancaindera) hakim atas
tunggak kayu yang dicocokkan dengan sampel kayu yang diakui terdakwa sebagai kayu
miliknya, yakni dari segi global atau galih (motif warna), corak warna batang yang
merah, kulit batang dengan kadar air/kebasahan pada batang dengan 2 batang tunggak
kayu jati milik perhutani yang hilang pada petak 43 F tersebut.
Penilaian Majelis menunjukan cara pandang

“positivisme hukum”, walau

„positivisme hukum‟ berasal dari “positivisme logis” (filsafat hukum), namun
“positivisme hukum” mereduksi logiko-empirisme dengan penalaran bahwa kebenaran
hanya mungkin diverifikasi melalui pembuktian empiris.746 Logiko empiris berpijak dari
pemikiran bahwa kebenaran (ilmu pengetahuan) hanya bisa diverifikasi melalui
pembuktian nyata (empiris). Setiap pengetahuan diperoleh secara aposteriori, bukan
apriori. Akan tetapi model penalaran “positivisme hukum” justru menghindari asas

745

P.A.F.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, op.cit, hlm. 301.
Positivisme logis (aliran filsafat), dalam wacana filsafat pengetahuan (epistemologi) berangkat
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logika empirisme. Ilmu hukum dogmatis justru terkadang menghindari kebenarankebenaran yang secara empiris dapat dibuktikan “ketidakbenarannya”.747
Penilaian objektif hakim tidak dilakukan melalui penelitian laboratorium (metode
scientific) yang terukur sebagai pengetahuan yang diperoleh secara aposteriori. Hakim
berpegang teguh pada penalaran kebenaran korespondensi mementingkan peranan
pengalaman dan pengamatan empiris terhadap objek pengetahuan, karenanya bersifat a
posteriori (didahului pengalaman). Kebenaran aposteriori adalah kebenaran yang
berasal dari pengalaman dan pengetahuan tidak boleh melampaui fakta dan pengamatan
indrawi (bukti empiris) sebagai sumber ilmu pengetahuan. Penilaian hakim bersandar
pada pengamatan panca indra yang akan bekerja secara objektif tentang apa yang ada
tanpa mengubahnya. Penilaian Hakim juga tidak dilakukan terhadap bukti pembanding
dari pihak terdakwa, walau terdakwa berupaya membuktikan melalui alat bukti saksisaksi, surat-surat dan tunggak kayu di lahan terdakwa, untuk menentukan bahwa kayu
perkara a quo tersebut apakah kayu jati berumur 60 tahun sebagaimana kayu perhutani
ataukah kayu yang berumur 11 tahun yang dipotong dari tanamannya sendiri sekitar 4
tahun yang lalu oleh almarhum suami terdakwa. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa
hakim tidak menerapkan asas audi alteram partem dengan baik.
Ketika hakim begitu yakin bahwa penilaian indera matanya atas kecocokan global
antara tunggak kayu dengan kayu sampel sebagai benar bahwa kayu yang dijadikan
barang bukti adalah berasal dari hutan perhutani, kesaksian saksi-saksi polisi perhutani
atas tunggak kayu yang telah terpotong di kawasan hutan, dan tanpa ragu (in dubio)
langsung menganulir adanya saksi-saksi alibi yang diberikan di bawah sumpah seperti:
 Keterangan Kepala Desa (saksi BAP) yang enggan memberikan permintaan
terdakwa untuk surat-surat ijin pengangkutan atas kayu (milik terdakwa) yang karena
dipotong empat tahun lalu oleh suami terdakwa sebelum saksi menjabat kepala desa.
Saksi Kepala Desa tersebut juga telah mengecek kayu tersebut yang disimpan di
kolong tempat tidur di rumah terdakwa sebelum diangkut ke tempat Cipto (terdakwa
dalam perkara lain).
 Keterangan saksi Subakir (saksi BAP) yang melihat mobil pick up L 300 memuat
kayu gelondongan tidak sampai penuh oleh kayu (bandingkan dengan lingkar kayu
yang dinyatakan hilang sekitar 100 sampai dengan 150 cm) yang hendak di angkut
menuju tempat Cipto.
747
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 Saksi Abdus (saksi BAP), yang mengangkut kayu jati dari rumah terdakwa dengan
pick up, melihat bahwa kayu yang dimuat sebanyak 7 gelondong berukuran kecilkecil, tidak berkulit dan banyaknya kayu tidak sampai memenuhi bak mobil pick up.
 Saksi Ruslan (saksi BAP) yang membawa 4 kali kayu (gelondongan), saksi Mistan
membawa 3 kayu, secara bergantian. Secara logika, hal ini menunjukkan bahwa
lingkar kayu tersebut cukup kecil (sekitar 50 cm) sehingga sanggup dipikul atau
dibawa oleh seorang. Kayu yang berukuran lingkaran 150 cm kemungkinan besar
tidak akan kuat dibawa oleh seorang manusia dan mobil pick up juga tidak akan kuat
atau tidak akan bisa memuat 7 gelondong kayu dengan lingkar lebih dari 100 cm.
Menurut keterangan saksi Ruslan, terdakwa masih memiliki 4 gelondong kayu, yang
tidak diangkut karena ukurannya tidak bisa di serkel.
 Saksi Armi (a dé chargé) yang sebelumnya melihat kayu-kayu milik terdakwa
berbentuk bulat, sudah dikupas, di taruh di bawah lecak (tempat tidur) seperti kayu
bakar. Saksi pernah menyarankan terdakwa untuk menjadikan kayu tersebut kayu
bakar saja, tapi terdakwa tidak mau. Saksi tidak mengenali kayu barang bukti yang
berbetuk sirap .
 Saksi Mattaha (a dé chargé) yang turut menyaksikan tukang kayu sedang menyerkel
kayu jati milik terdakwa yang ukurannya seukuran pisau serkel.
 Saksi Mistahar (a dé chargé), pernah ikut dalam mengambil tunggak pohon jati oleh
Perhutani dan Kepolisian di lahan yang dikuasai saksi Enik yang dulu punya
terdakwa.
 Saksi Mistiana (a dé chargé) yang membantu mengangkut kayu ke mobil, seingatnya
ukuran kayu kecil-kecil dengan panjang sekitar 1-1,5 m.
Keyakinan hakim atas barang bukti ditambah kesaksian (de auditu) dari para
polisi hutan, yang secara formal memenuhi Pasal 183 KUHAP, membuat penalaran
hakim telah jump to conclusion tentang adanya fakta materiil bahwa terdakwa telah
berbuat „memiliki hasil penebangan di kawasan hutan ‟ yang dilakukan „dengan
sengaja‟ karena terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas kepemilikan kayunya.
Dalam membangun argumentasi, seorang hakim harus mampu mengkombinasi
dua cara berpikir yakni berpikir aksiomatik (sistemik) dan berpikir topikal
(problematik). Berpikir aksiomatik bertolak dari kebenaran-kebenaran yang tidak
useruntuk sampai pada kesimpulan yang
diragukan (melalui mata rantai yangcommit
bebas to
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manusia selalu berusaha menemukan landasan dan pembenaran bagi pendapatnya.
Sedangkan cara berpikir problematik (topikal) terjadi ketika tidak ditemukan kebenaran
bebas ragu. Di dalam pemikiran terdapat pertentangan pendapat, sehingga masalahnya
bergeser dari menentukan apa yang konklusif menjadi hal apa yang paling dapat
diterima (akseptabel). Dan untuk itu diajukan alasan-alasan untuk mendukung pendapat
tertentu yang kekuatannya dapat diuji.748
Jika dipertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut, tentunya Hakim tidak dapat
begitu saja menganulir keterangan saksi alibi (baik saksi BAP maupun saksi a dé
chargé), hanya berdasarkan penilaian indera mata pada saat melakukan pemeriksaan di
lokasi tunggak kayu di lahan Perhutani (kebenaran korespondensi). Situasi ini justru
mengantarkan penalaran hakim pada keadaan reasonable doubt (keraguan yang
beralasan) atau in dubio pro reo.
Sebagaimana pendayagunaan silogisme deduktif dalam perkara pidana, maka
semua unsur dari premis mayor harus dapat dibuktikan. Dalam konstruksi pemikiran
hukum pidana, maka hal utama yang harus dibuktikan adalah unsur sifat melawan
hukumnya suatu perbuatan dan unsur kesalahan yang merupakan bagian utama dari
unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukumnya perbuatan menguasai/
memiliki kayu (hutan) dalam pertimbangan hakim, hanya didasari oleh fakta materiil
yang berasal dari pengamatan panca indra hakim atas pokok kayu hutan atas kesamaan
bentuknya dengan barang bukti (yang juga diragukan asalnya oleh terdakwa), untuk
kemudian masuk dalam fakta tidak adanya surat izin penguasaan kayu oleh terdakwa
sebagai pemenuhan sifat melawan hukum formil. Dalam delik formil sesuai ajaran
monistis, tujuan dari perbuatan pidana yang terlingkupi oleh unsur opzet atau „dengan
sengaja‟ sebagai unsur kesalahan (yang bersifat subjektif) tersebut, harus terbukti
dengan jelas untuk sampai pada kemampuan bertanggungjawab terdakwa. Apabila
hakim berkeyakinan bahwa kayu yang dimiliki terdakwa adalah kayu milik Perhutani,
maka menjadi pertanyaan-pertanyaan besar yang kemudian patut ditelusuri adalah:
apakah terdakwa (perseorangan) dengan sengaja menguasai / memiliki kayu tersebut
dengan tujuan untuk merusak hutan? Bagaimana cara terdakwa yang nota bene seorang
wanita tua yang sudah lebih dari 4 tahun menjadi janda dan bekerja sebagai tukang
pijat, dengan sengaja dapat mempunyai kehendak dan pengetahuan/ willen en wetens
(menguasai atau memiliki kayu perhutani)?
adanya willens en wetens,
commit toMembuktikan
user
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tidak akan sulit jika sipelaku sendiri mengatakan atau mengakuinya. Sebaliknya jika si
pelaku memungkiri, maka hakim harus menyimpulkannya dari keadaan-keadaan mana
dan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Apakah terdakwa dengan sengaja dan sanggup
menggorganisir orang-orang lain untuk melakukan perbuatan menebang kayu
berdiameter 150 cm untuk kemudian dikuasainya? Atau sekalipun ada pendapat saksi
polisi kehutanan yang menerangkan bahwa bisa saja kayu yang dikuasai terdakwa
adalah bagian atasnya dari tunggak kayu hutan yang hilang, dengan demikian apakah
telah terjadi delik penyertaan (deelneming) dalam menebang kayu Perhutani tersebut?
Kesemua pertanyaan logis tersebut tidak terungkap di persidangan.
Perilaku legal model mendasari pertimbangan hukum pada pemenuhan premis
mayor (pasal yang didakwaan) dengan fakta-fakta sebagai premis minor, atau dengan
kata lain semua rumusan pidana (unsur sifat melawan hukumnya perbuatan dan unsur
pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan kesalahan) harus terpenuhi oleh
fakta-fakta (premis minor) yang terungkap dipersidangan. Pemenuhan premis mayor
(pasal yang didakwakan) dengan premis minor (peristiwa hukumnya) harus dilakukan
melalui pembuktian dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, yakni melalui
penerapan asas keseimbangan/ audi alteram partem. Semua pertentangan fakta yang
terungkap di persidangan sepatutnya telah cukup mengantarkan hakim dalam posisi in
dubio pro reo yang harus menguntungkan terdakwa.
Dari analisis terhadap surat putusan hakim nomor 39/Pid.B/2015/PN.Sit tersebut,
sudah sepatutnya perbuatan terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan tidak memenuhi
unsur „dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan
hutan‟ menurut hukum, sehingga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakin
bersalah melakukan tindak pidana „dengan sengaja menguasai dan/ atau memiliki hasil
penebangan di kawasan hutan tanpa izin‟, dan terdakwa seharusnya dibebaskan.

Perkara merubah hutan suaka tanpa izin atas nama terdakwa Harso dari Wonosari
(putusan no. 127/Pid.Sus/2014/PN.Wno)
Kasus posisi
Terdakwa Harso Taruno bin Jiwo Semito, seorang laki-laki tua berusia 63 tahun
adalah petani salah satu penggarap dari sekitar 800 penggarap lahan di kawasan hutan
suaka di Dusun Bulurejo- Gunung Kidul,
hari Minggu tanggal 7 September 2014
commitpada
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dengan cara mengerjakan tanah sawah yang masih termasuk wilayah hutan suaka dan
memotong kayu jati yang ada lokasi tanah garapan terdakwa dengan menggunakan
gergaji, serta memotong kayu jati tebangan tersebut menjadi 3 potongan ukuran 2
meteran. Terdakwa memotong kayu jati tersebut dengan maksud menjadikannya kayu
bakar. Terdakwa juga memotong akar pohon jati pada saat meluruskan galengan tanah
garapannya di atas tanah miring. Penebangan kayu jati tersebut akan merusak ekosistem
dari hutan suaka. Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan alternative: pertama
melanggar Pasal 40 ayat (1) jo.Pasal 19 ayat (1) UU no. 5 tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau kedua melanggar Pasal
40 ayat (1) jo.Pasal 21 ayat (1) huruf a UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, atau ketiga Pasal 82 ayat (2) jo.Pasal 12 huruf c
UU no. 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Putusan PN
Di persidangan terdakwa mencabut keterangannya yang tertulis dalam BAP bahwa
dirinya mengakui telah menebang batang pohon kayu jati sebagaimana yang dijadikan
barang bukti, karena merasa tertekan atau takut berhadapan dengan polisi pada saat
pemeriksaan pendahuluan, kecuali perbuatannya memotong akar pohon jati untuk
meluruskan galengan lahan di bidang miring. Dari keterangan saksi-saksi polisi hutan
yang menangkap terdakwa, diketahui bahwa terdakwa tidak membenarkan pertanyaan
mereka mengenai apakah benar yang menebang pohon kayu jati, namun membenarkan
adanya barang bukti berupa cangkul, arit dan gergaji yang terbungkus dalam karung
plastic putih sebagai miliknya. Terdakwa adalah salah satu dari sekitar 800 petani
penggarap lahan hutan suaka yang diberi izin lisan oleh KSDA Yogyakarta untuk
menggarap tanah hutan suaka menjadi tanah pertanian, dengan ketentuan dilarang
menebang atau memotong pohon yang ada di sana.
Hakim Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, kedua maupun
ketiga, dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan.
Analisis
Untuk sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah, dengan
pertimbangan pokok Majelis Hakim:
-

Mengenai pencabutan keterangan
dalamtoBAP.
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Majelis mendasarkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan
(sebagaimana tertera dalam BAP) dapat digunakan untuk membantu menemukan
bukti sesuai dengan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, sepanjang didukung oleh alat bukti
yang sah lainnya. Sementara, tidak ada seorang saksipun yang melihat atau
mengetahui sendiri terdakwa melakukan penebangan pohoh jati a quo. Keterangan
saksi-saksi polhut (Bintoko, Surahman, Yusuf, Suyono) dan saksi verbal lisan Lilik
tentang penebangan kayu a quo hanya berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat
diinterogasi saksi Suyono, sehingga kesaksian tersebut merupakan testomonium de
auditu, yang bukan merupakan alat bukti yang sah, dan harus dikesampingkan.
-

Mengenai pemotongan akar pohon.
Saksi Bintoko menerangkan bahwa dirinya melihat terdakwa memotong akar pohon
kayu jati. Ketika membuktikan unsur sifat melawan hukum dari merusak kawasan
hutan suaka karena memotong akar pohon jati, Hakim menekankan pada fakwa
bahwa terdakwa ketika memotong akar pohon jati dengan menggunakan cangkul,
tidak bermaksud untuk membuat pohon jati mati atau rusak, dan kenyataannya
pohon jati tersebut memang masih hidup dengan baik. Ketika terdakwa membuat
tanggul di atas lahan tanah yang miring, terhalang oleh satu akar pohon jati
sehingga memotongnya agar garis tanggul terselesaikan.
Dalam konstruksi pemikiran hukum hakim pidana didasari pada pendayagunaan

silogisme yakni pemenuhan premis mayor berupa pasal yang didakwaan fakta-fakta
sebagai premis minor, atau dengan kata lain semua rumusan pidana (unsur sifat
melawan hukumnya perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan
dengan kesalahan) harus terpenuhi oleh fakta-fakta (premis minor) yang terungkap
dipersidangan. Pemenuhan premis mayor (pasal yang didakwakan) dengan premis
minor (peristiwa hukumnya) harus dilakukan melalui pembuktian dengan cara yang
ditentukan oleh undang-undang, yakni melalui penerapan asas keseimbangan/ audi
alteram partem. Dalam argumentasi hukumnya, hakim menerapkan paradigma nilainilai yang merupakan refleksi dari perilaku attitudinal model on hard case dengan
memperhatikan keseimbangan dari kepentingan-kepentingan masyarakat (balancing of
social interests), di mana sekalipun Hakim meragukan pencabutan keterangan terdakwa
dalam BAP dan kemudian didengarkan saksi yang memeriksa (verbal lisan) sekitar
proses pemeriksaan, yang tentunya menerangkan
commit to userbahwa pemeriksaan dilakukan sesuai
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partem dengan mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi lain pendukung
dakwaan, yang dinilai hakim sebagai kesaksian yang de auditu karena hanya mendengar
pengakuan terdakwa pada saat diperiksa oleh saksi verbal lisan, bukan yang melihat
atau mengetahui sendiri perbuatan penebangan pohon.
Sekalipun terdapat fakta materiil bahwa terdakwa memotong akar pohon kayu jati,
namun hakim menilai bahwa sifat melawan hukum untuk menjadikan pohon kayu jati
tersebut rusak tidak terbukti. Hakim menambahkan pertimbangan sosiologik yang
menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan memotong akar pohon kayu jati dengan
mempertimbangkan adanya pemberian izin kepada terdakwa bersama 800 orang petani
penggarap lahan hutan suaka lainnya menimbulkan konsekuensi atas perubahanperubahan yang mengurangi keaslian dari hutan tersebut, karena adanya aktivitas
bercocok tanam di hutan tersebut, sehingga tidak adil pula jika para petani yang
menggarap lahan tersebut dipersalahkan karena melakukan kegiatan pertanian di
kawasan hutan suaka tersebut. Cara pandang Majelis Hakim a quo menunjukan pada
paradigma nilai-nilai yang bertujuan pada keadilan yang berkemanfaatan.

3. Aspek Hukum: Pemahaman atas Tekstual Hukum Acara Pidana
Aspek hukum sebagai faktor luaran/ eksternal merupakan faktor objektif, bekerja
sebagai pengaruh paradigma pemikiran hukum hakim, baik selama proses pemeriksaan
perkara berlangsung maupun pada saat membangun argumentasi hukum. Aspek luaran
ini terwujud dalam pemaknaan dan pemahaman hakim atas teksual peraturan
perundang-undangan, nilai dan kepentingan masyarakat, dan prosedur pelaksanaannya.
Hakim harus mampu membaca, menemukan, menafsirkan dan menerapkan hukum
(pidana) dengan baik dan benar. Secara khusus konstruksi pemikiran hukum hakim
pidana berbeda dengan perdata, karena dalam membaca dan menafsirkan ketentuan
hukum pidana hakim dihadapkan pada keterbatasan dari penerapan asas legalitas baik
dalam tahap prejudicial maupun pada tahap judicial (pemeriksaan pokok perkara).
Hukum acara pidana dibentuk bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap
warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan sekaligus
menghindari perbuatan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Pengadilan sesuai
prinsip hukum acara pidana adalah bersifat menunggu kehendak

penuntut umum

melimpahkan perkara yang merupakan
hasiltokerja
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dalam proses prejudicial atau pra adjudikasi dan judicial atau adjudikasi, yang dalam
pelaksanaannya terikat pada due proses of law (asas legalitas). Tidak semua perkara
melewati proses prejudicial atau praperadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa proses
judicial atau adjudikasi merupakan tahapan yang paling dominan dari keseluruhan
proses peradilan.
Pada tahapan adjudikasi ini, proses stigmatisasi dan viktimisasi struktural
mencapai puncaknya, sehingga patut dipersoalkan tentang arti dan makna diberikannya
“ equality before the law” dibandingkan dengan efek negatif yang sudah terbentuk dari
proses stigmanisasi dan viktimisasi yang telah dialami seseorang sejak tahap
penyidikan.749
Penerapan hukum pidana terikat pada asas legalitas, yang secara substansi
berfungsi sebagai: 1) fungsi perlindungan, yakni melindungi warga negara dari
kesewenangan kekuasaan penguasa dan kesewenangan hakim, dan 2) fungsi
pembatasan, yakni membatasi kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim. 750
Asas legalitas adalah perlindungan hak-hak individu warga negara, suatu safeguard
bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang menghendaki
adanya batasan terhadap penghukuman terhadap seseorang.751
Asas legalitas dalam hukum pidana mempunyai empat makna: pertama, terhadap
ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (non retroaktif / nullum crimen noela poena
sine lege praevia atau lex praevia); kedua, ketentuan pidana harus tertulis, tidak boleh
dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen noela poena sine lege scripta
atau lex scripta); ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen noela
poena sine lege certa atau lex certa) dan keempat, lex stricta atau non analogi.
Sedangkan asas legalitas dalam hukum acara pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 3
KUHAP yang berbunyi “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini”, mengandung tiga makna: pertama, lex cripta yang berarti bahwa
penuntutan dalam hukum pidana harus bersifat tertulis; kedua, lex certa, yang berarti
bahwa hukum acara pidana memuat ketentuan yang jelas, dan ketiga, lex stricta yang
berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat atau restriktif.
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a. Pemahaman Atas Asas Legalitas Dalam Proses Prejudisial
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) KUHAP, Pasal 77 s.d 83 KUHAP juncto
Pasal 1 angka 10 KUHAP proses prejudicial dikenal dengan proses praperadilan, terjadi
apabila ada permasalahan: a) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, b)
sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan c) permintaan ganti rugi
atau rehabilitasi .
Ketentuan asas legalitas praperadilan yang merupakan kewenangan pengadilan
negeri, diatur dalam Pasal 3 KUHAP, yakni hakim wajib melaksanakan peradilan
menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Berdasarkan ketentuan asas legalitas tersebut, maka kewenangan lembaga praperadilan
terbatas hanya menguji dan menilai kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa
(dwang middelen) yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dalam hal
menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian
penuntutan, dan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo.
Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP.
Permohonan praperadilan harus diajukan sebelum penuntut umum melimpahkan
berkas ke pengadilan negeri, jika permohonan praperadilan didaftarkan setelah penuntut
umum melimpahkan berkas penuntutan atau sudah mulai diperiksa pokok perkaranya
(Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP) maka permohonan praperadilan tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagai contoh permohonan praperadilan Drs Ir. Sutan
Bhatoegana, MM terhadap termohon KPK yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Maret 2015 di bawah nomor 16/Pid/Prap/2015/PN
/Jkt.Sel, sementara pada persidangan praperadilan tanggal 7 April 2015 termohon
menyampaikan bahwa pokok perkara atas nama terdakwa sudah dilimpahkan ke
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal
26 Maret 2015, dan persidangan telah dibuka pada tanggal 1 April 2015. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, permohonan praperadilan atas nama pemohon Sutan Bhatoegana
dinyatakan gugur.
Putusan praperadilan yang diputus oleh hakim tunggal, bersifat final and binding,
kecuali putusan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
yang mempunyai upaya hukum ke Pengadilan Tinggi (Pasal 78 Ayat (2) KUHAP).
Lembaga praperadilan dibentuk
sebagai
bentuk pengawasan dan mekanisme
commit
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perlindungan hak asasi manusia, akan tetapi apabila ketentuan praperadilan diterapkan
secara kaku dengan berpegang teguh pada paradigma positivistik, maka lembaga
praperadilan sebagaimana yang diatur KUHP tidak mampu menjawab permasalahan
yang ada dalam proses pra adjudikasi.
Ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 ayat (3) KUHAP telah menentukan
secara limitatif objek dan subjek praperadilan, namun pengaturan tersebut dianggap
tidak dapat menjawab kebutuhan untuk menguji secara utuh keabsahan tindakan aparat
penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti, sedangkan tujuan utama
dibentuknya lembaga praperadilan adalah terkait erat dengan jaminan perlindungan hak
asasi manusia. Pada kenyataannya fungsi pengawasan lembaga praperadilan KUHAP
hanya bersifat post facto dan pengujiannya hanya terbatas pada sifat formalnya saja
yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi
pengadilan.
Menurut Andi Hamzah, pembentukan lembaga praperadilan didasarkan pada
visioner perspektif Rechter Commisarris (Hakim Komisaris) di Belanda, yang mana
Rechter Commisarris mempunyai wewenang antara lain: 1) melakukan pengawasan
apakah upaya paksa (dwang middelen) dilaksanakan sesuai dengan ataukah
bertentangan dengan hukum; 2) menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan
jika perihal penyelidikan ini ada sengketa antara polisi dan jaksa; 3) bertindak secara
eksekutif antara lain turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, dan 4) mengambil
keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh pencari keadilan. 752
Lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHAP hanya terbatas pada
examinating judge saja, artinya hakim hanya melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan yang limitatif (sebagian kecil) dari upaya paksa dari penyidik, yakni
penangkapan dan penahanan (penghentian penyidikan ataupun penuntutan), sedangkan
upaya paksa lain mengenai bagaimana perolehan alat bukti seperti penggeledahan
badan/barang, pemasukan rumah dan pemeriksaan surat-surat, penyitaan dan sebagainya
tidak termasuk cakupan wewenang praperadilan.753
Di Amerika Serikat, seorang hakim dianggap menjalankan empat macam peranan:
menegakkan norma (norm enforcer), membuat hukum (law maker), menjadi
administrator dan sebagai politikus. Menegakan norma hukum dan membuat hukum
commit to user
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Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, op.cit, hlm. 135, 136.
Ibid, hlm. 137.
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adalah lebih dari sekedar penegak hukum atau penegakan undang-undang. Karena itu
dalam wacana sistem hukum Indonesia, seharusnya hakim dapat menafsirkan hukum
(undang-undang), sehingga sebenarnya melakukan fungsi layaknya seorang legislator
(law maker). Hal ini dikenal pula sebagai diskresi yudisial (yudicial discretion).
Diskresi yudisial seharusnya memang memungkinkan majelis hakim mengutamakan
kecendrungan politik ataupun merespon keinginan publik. 754 Produk yudisial sebagai
yudicial discretion sebagaimana layaknya seorang law maker yang mengutamakan
kepentingan dan nilai-nilai masyarakat merupakan perwujudan dari paradigma
pemikiran hakikat hukum sebagai nilai-nilai.
Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (dahulu Pasal 26 Undang-Undang nomor 14 tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) maupun Pasal 31 juncto Pasal 31 A UndangUndang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang nomor 14 tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung, memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung
untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundangan yang tingkatnya berada di
bawah Undang-Undang saja. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung
tidak sedikit melakukan penyingkiran terhadap ketentuan UU yang tingkatnya adalah
UU atau wet, baik melalui kebijakan maupun melalui suatu kasus dengan maksud agar
hakim dapat mengambil keputusan yang lebih jernih.755
Sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan nomor 21/PUU-XI/2014
yang memperluas subjek dan objek praperadilan756, maka hakim Sarpin Rizaldi telah
melakukan pengujian atau menjalankan fungsi hakim sebagai law maker atau judicial
754

Mardjono Reksodiputro, op.cit., hlm.110.
Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Op. Cit., hlm. 124. Sebagai contoh adalah Andi
Andojo Soetjipto, pada saat menjadi Ketua Majelis Hakim Muda bidang hukum pidana, telah melakukan
fungsi layaknya law maker atau melakukan hak uji secara materiil terhadap Pasal 160 KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus Muchtar Pakpahan, karena dipandang sebagai pasal kolonial
dan tidak sesuai perkembangan masyarakat masa kini, meskipun putusan tersebut kemudian dibatalkan
oleh putusan Peninjauan Kembali oleh Majelis Hakim Soerjono. Pada perkara tindak pidana korupsi R
Natalegawa (Bank Bumi Daya), majelis Adi Andojo juga melakukan hak uji materiil terhadap hukum
acara pidana dengan membenarkan upaya penuntut umum mengajukan upaya kasasi meskipun pasal
224 KUHAP mengecualikan putusan bebas sebagai putusan yang bisa dilakukan upaya hukum kasasi
(Ibid, hlm. 124-125)
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Putusan Makhamah Konstitusi nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah
menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian UU no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
terhadap UUD 1945,yakni terhadap Pasal 77 hurufa UU no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
yang pada pokoknya memutuskan bahwa mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya
commit to
user dalam lembaga praperadilan berwenang
penyitaan dan penggeledahan, maka Pengadilan
Negeri
memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka
dan sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan.
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discretion, dengan memperluas penetapan tersangka sebagai objek praperadilan (Pasal
77 huruf a KUHAP) dalam perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh
pemohon Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).757 Walaupun
opini publik oleh pihak ke empat yang kekecewaan menghendaki sebaliknya758, merasa
bahwa apa yang diputuskan tidak atau kurang adil. Kenyataan, setelah dikabulkannya
permohonan praperadilan Budi Gunawan tersebut, telah terjadi fenomena Sarpin Effect,
yakni meningkatnya jumlah permohonan praperadilan terhadap KPK, baik di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di wilayah hukum lain. Dalam putusan
praperadilan 04/Pid.Prap /2015/PN.Jkt.Sel, Hakim Sarpin Rizaldi telah membuka
paradigma ketertutupan atas lembaga praperadilan menjadi lebih memberikan
perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap kesewenangan penyidik dengan
memperluas pengertian penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, karena
penetapan sebagai tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa
(dwang middelen) terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari
rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga lembaga hukum yang
berwenang menguji dan menilai penetapan tersangka adalah dalam proses praperadilan.
Lembaga praperadilan dimaksudkan untuk tidak memeriksa pokok perkaranya,
sehingga apabila penyidik merasa telah cukup bukti dan memenuhi due process dengan
benar atau memperbaiki prosedur dwang middelen (upaya paksa), mereka dapat
melanjutkan proses penuntutannya, karena perlindungan terhadap hak tersangka tidak
kemudian diartikan bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan
adanya tindak pidana.
Ketika prosedur kemudian diperbaiki dan penuntutan dilanjutkan, maka dapat
timbul permasalahan yakni pihak tersangka merasa termohon tidak mau menjalankan
putusan pengadilan, dan jika penuntutan dilanjutkan maka si pemohon (tersangka) tentu
merasa telah terjadi peristiwa hukum „ne bis in idem‟. Hal ini terjadi pada tersangka
Ilham Arief Sirajudin, yang telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap KPK
sebanyak dua kali, yakni dalam perkara nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jks.Sel yang
757

Lihat putusan praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jks.Sel.
Menurut pendapat penulis keberatan pihak ke empat (opini publik) terhadap putusan
praperadilan Budi Gunawan pada esesnsinya terletak pada pandangan pragmatis masyarakat bahwa
hanya KPK sebagai lembaga yang independen yang mampu menuntaskan perkara-perkara korupsi yang
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didaftarkan pada tanggal 10 April 2015 dan nomor 55/Pid.Prap/2015/PN.Jks.Sel yang
didaftarkan tanggal 15 Juni 2015. Kedua permohonan tersebut diajukan setelah
Mahkamah

Konsitusi menjatuhkan putusannya nomor

21 / PUU - XI/ 2014 yang

memperluas subjek dan objek praperadilan759.
Pada permohonan praperadilan pertama nomor 32/Pid.prap/2015/ PN.Jks.Sel,
hakim Yuningtyas U.K,SH telah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
yakni menyatakan tidak sah penetapan tersangka pemohon H Ilham Arief Sajuddin oleh
termohon KPK, menyatakan tidak sah penyitaan dan penggeledahan, dan menyatakan
tidak sah pemblokiran rekening atas nama pemohon, serta memulihkan hak-hak
pemohon dalam harkat dan martabatnya. Permohonan praperadilan tersebut telah
berkekuatan hukum tetap, dan memang tidak dapat diajukan upaya hukum banding
karena permohonan tersebut bukan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan
atau penuntutan.
Oleh karena merasa termohon KPK belum melaksanakan isi putusan praperadilan
nomor 32/Pid.prap/2015/PN.Jks.Sel tersebut, lalu pemohon mengajukan permohonan
praperadilan ke dua dengan nomor 55/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jks.Sel. Pemohon ditetapkan
sebagai tersangka dalam kaitannya dengan perjanjian kerja sama rehabilitasi, operasi
dan pengelolaan air minum Panaikang PDAM Makasar. Pemohon berdalih bahwa Pasal
759

Dalam putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 tersebut, terdapat
dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi, antara lain:
Hakim Patrialis Akbar: “menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang
sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah memuat norma baru yang bukan kewenangan
Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk Undang-Undang”, Penolakan terhadap
penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, ditekankan lebih pda rasa kekhawatiran terhadap
hakim yang akan gegabah memutus karena hakim tunggal yang masih baru atau belum berpengalaman
sedangkan waktu pemeriksaan sangat terbatas, sehingga dikuatirkan tidak mampu memutus dengan
baik dan menahan intervensi.
Hakim I Gd Palguna, Muhammad Alim dan Awsanto:
- Tindakan penetapan tersangka bukanlah upaya paksa sehingga dengan sendirinya bukan termasuk
ruang lingkup praperadilan. Bilamana dalam suatu proses penetapan tersangka timbul keberatan
atau keraguan (misalnya tidak ditemukan bukti yang cukup), jalan keluarnya bukan praperadilan
melainkan penghentian penyidikan.
- Membenarkan penatapan tersangka sebagai objek praperadilan berarti membenarkan ketidak
seimbangan kepentingan individu dengan kepentingan publik (masyarakat)
- Pemeriksaan praperadilan bukanlah pemeriksaan pendahuluan seperti yang dilakukan Judge
d’intruction Perancis atau Rechter Commissaris Belanda, yang mempunyai kewenangan pengawasan
tugas jaksa.
- Memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan tidak sesuai dengan asas
Noscitur a sociis, sebab menurut asas ini suatu kata itu harus dimaknai dalam kaitan associated- nya.
Karena penetapan tersangka tidak termasuk dalam (associsted with) rangkaian pengertian upaya
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7 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
mengatur bahwa pejabat pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan keputusan
dan/atau tindakan sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan
oleh pengadilan, pejabat yang bersangkutan atau atasan pejabat.760
Berbeda dengan permohonan praperadilan sebelumnya (nomor 32/Pid. prap/2015
/PN.Jks.Sel) pada permohonan praperadilan nomor 55/Pid.Prap/ 2015/PN. Jks.Sel,
pihak termohon (KPK) mengajukan alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian
yang kuat (sesuai dengan asli atau salinan resminya), keterangan saksi dan keterangan
ahli. Mengenai permasalahan „ne bis in idem‟, hakim Amat Khusaeri berpendapat
bahwa asas ne bis in idem berlaku dalam hal seseorang telah mendapatkan putusan
bebas (vrijspraak), lepas atau onstlag van alle rechts vervolging (Pasal 76 ayat (1) dan
(2) KUHP), jadi ne bis in idem berlaku jika pemeriksaannya sudah memasuki pokok
perkara dan berkekuatan hukum tetap. Pemohon mempersoalkan statusnya yang belum
dilakukan pemeriksaan calon tersangka, padahal dirinya kemudian telah ditetapkan
sebagai tersangka.
Mengenai hal tersebut, hakim Amat Khusaeri memperluas pengertian persidangan
in absensia (persidangan tanpa hadirnya terdakwa) yang tetap dapat dilakukan tanpa
hadirnya tersangka, sehingga terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya
dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran-nya. Dalam permohonan praperadilan yang
kedua kalinya tersebut, hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Paradigma

nilai-nilai

juga

diterapkan

dalam

kasus

praperadilan

no.

36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel atas nama pemohon Hadi Poernomo.
Putusan Pra Peradilan nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Kasus Posisi
Hadi Purnomo, Ketua BPK ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan ulang
tahunnya ke 67 dan pada hari ia meletakkan jabatannya sebagai Ketua BPK (tanggal 21
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Dalam petitum permohonan termohon memohon antara lain agar hakim memutus: 1)
mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, 2) menyatakan tidak sah penetapan tersangka
Dr.M.Ilham Arief Sarijuddin, MM yang dilakukan oleh termohon untuk yang kedua kalinya terhadap
perkara yang sama, 3) menyatakan tidak sah penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh termohon dalam
perkara tindak pidana pemohon, 4) menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang
dikeluarkan oleh Termohon untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama, 5) memerintahkan
kepada termohon untuk menghentikan segala proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon yang
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kedudukan, harkat serta martabatnya. (Lihat putusan praperadilan nomor 55/Pid.Prap/2015/PN.Jkt/Sel)
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April 2014) . Hadi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi terkait pengajuan
keberatan pajak BCA tahun 1999. Hadi diduga menyalahgunakan jabatannya selaku
Dirjen Pajak dengan memerintahkan Direktur PPH untuk merubah kesimpulan risalah
kajian atas transaksi non-performance loan (NPL) atau kredit macet sebesar Rp. 5,7
trilyun dari ditolak menjadi diterima, akibatnya uang setoran pajak sebesar Rp. 3,65
milyar tidak terjadi. Delapan bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka (sekitar 29
Desember 2014) berkas penyelidikan Hadi Purnomo ternyata belum mencapai 60
persen, namun Ketua KPK Abraham Samad mengatakan semua berkas akan di proses
dan tidak ada yang dipeti-eskan (deponeer).761
Setelah setahun ditetapkan sebagai tersangka, sekitar tanggal 5 dan 12 Maret 2015
Hadi Purnomo dipanggil KPK untuk diperiksa, namun tidak datang. Tanggal 16 Maret
2015, Hadi Purnomo mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.
Dengan mempertimbangkan tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses
peradilan, yakni untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan
hukum tersebut, hakim Haswandi tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam
rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral
(Justice Morral, dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri /legal Justice untuk
memperoleh suatu keadilan total /total Justice). Menurutnya, lembaga praperadilan
adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses
penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan
aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang dan ruang lingkup yang
ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, hakim Haswandi memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk
sebagian, dan menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan
dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka
terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada
commit to user
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Kronologi Kasus Hadi Purnomo, http://www.pejabatpublik.com/wp/kronologi-kasus-hadipurnomo - ..., 1/12/2015, jam 16.45.
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Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No.
Sprin DIK-17/01 /04/2014 tanggal 21 April 2014.
Analisis.
Pada putusan pra peradilan nomor 36 /Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, yang diajukan
oleh pemohon Hadi Purnomo terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hakim
Haswandi menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 21/PUU-XII/2014
tanggal 28 April 2014. Hakim berpendapat bahwa putusan MK dalam pengujian
undang-undang adalah final dan mengikat. Putusan MK sebagai

sama kuat daya

ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh legislator, di mana lembaga leslatif
berfungsi sebagai positif legislator, sementara MK berfungsi sebagai negatif legislator.
Menurut hakim Haswandi yang dimaksud upaya paksa dalam proses penegakan
hukum pidana adalah segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala
tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan yang menggunakan label projustitia
atau label keadilan, sehingga tidak hanya terbatas pada tindakan penangkapan,
penahanan, pemasukan rumah, penyitaan atau penggeledahan terhadap diri Pemohon
tetapi juga terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka serta sah atau tidaknya
penyidikan.
Untuk sampai pada penilaian apakah surat penetapan tersangka Hadi Purnomo
adalah sah, hakim membangun argumentasi dimulai dari mempertanyakan: i) kapan saat
ditetapkannya seseorang sebagai tersangka, apakah pada awal proses penyidikan atau
setelah proses penyidikan dimulai, ii) kemudian apakah penyidikan tersebut sah
menurut hukum.
Pasal 46 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, pada pokoknya menyebutkan
bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka korupsi terhitung sejak tanggal
penetapan tersebut berdasarkan undang-undang ini yakni berdasarkan SOP KPK nomor
01/23/2008 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) tanggal 1 Desember 2008,
sehingga hakim menyimpulkan bahwa penetapan tersangka adalah pada proses
penyidikan, bukan pada proses penyelidikan.
Berdasar bukti yang diajukan dipersidangan, penetapan tersangka in casu yang
dilakukan bersamaan dengan perintah penyidikan (tanggal 21 April 2014), sementara
pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan
sesudah tanggal 21 April 2014 adalah
bertentangan
commit
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Proses penyidikan adalah tindak lanjut dari proses penyelidikan. Pasal 39 ayat (3)
UU no. 30 tahun 2002 yang menentukan bahwa Penyelidik, penyidik dan penuntut
umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari KPK dari instansi
kepolisian dan kejaksaan selama menjadi “pegawai KPK” dimaknai untuk menjaga
independensi KPK dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan 25 ayat (1) UU no. 30
tahun 2002 menentukan KPK berhak mengangkat sendiri pegawai yang bertugas di
KPK, kerap dimaknai bahwa dalam struktur organisasi KPK tidak terdapat Penyidik
atau Penyelidik melainkan pegawai sebagai pelaksana tugas762, atau dengan kata lain
penyidik maupun penyelidik KPK adalah pegawai KPK dan KPK berhak untuk
mengatur pengangkatan dan pemberhentiannya sendiri, termasuk dalam pengertian
penyidik (independen) yang merupakan pegawai KPK. Pasal 45 ayat (1) disebutkan
bahwa penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.
Ketentuan Pasal 25 UU no. 30 tahun 2002, memberikan kewenangan yang luas kepada
KPK untuk mengatur, menetapkan kebijakan, penghentian dan pengangkatan pegawai
serta menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.
Ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan diatur dalam bab
VI Pasal 38 s.d. 52 UU no. 30 tahun 2002. Dalam pasal-pasal tersebut, tindakan
penyelidikan dan penyidikan selalu disebutkan dilakukan oleh penyelidik, penyidik,
tidak disebutkan istilah pegawai. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU no. 30 tahun
2002, segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan yang diatur dalam KUHAP berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan
penuntut umum pada KPK, kecuali ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang tidak
berlaku bagi penyidik KPK. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP merujuk pada
ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b tentang PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya di
bawah koordinasi dan pengawasan penyidik (polri), sehingga ketentuan Pasal 38 ayat
(2) UU no. 30 tahun 2002 tersebut dimaknai bahwa penyidik KPK dalam menjalankan
tugasnya tidak berada dalam pengawasan dan koordinasi Polri.
Dari uraian pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya
ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai makna ganda, yang tergantung pada
762

Pasal 21 ayat (1) UU no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tinndak Pidana
Korupsi, menyebutkan : KPK sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 terdiri atas: a) Pimpinan KPK yang
terdiri dari 5 (Lima)Anggota KPK; b) Tim Penasihat yang terdiri dari 4 Anggota; dan Pegawai KPK sebagai
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paradigma pemikiran hukumnya. Namun demikian, patut disadari bahwa KPK yang
merupakan lembaga yang dibentuk undang-undang untuk mengatasi kondisi (existing)
ketidak-mampuan penyidik Polri dan Kejaksaan untuk menuntaskan (gurita) perkara
korupsi yang dikatagorikan sebagai white collar crime atau bahkan extra ordinary
crime, sehingga diperlukan penanganan yang khusus untuk mengatasinya. Akan tetapi,
KPK sebagai entitas hukum juga harus menjunjung tinggi undang-undang itu sendiri,
dan tidak terlibat secara mendalam pada pusaran politik, sehingga terkesan KPK juga
berpolitik. Ketika undang-undang mengharuskan penyelidik KPK adalah orang yang
mempunyai keahlian atau memenuhi syarat tertentu yang diangkat dan diberhentikan
sebagai penyelidik, penyidik (penyelidik dan penyidik adalah suatu istilah KUHAP bagi
pejabat yang diberikan wewenang khusus melakukan penyelidikan dan penyidikan),
maka KPK seharusnya bisa bersinergi dengan Lembaga Kepolisian dan/atau Kejaksaan,
dan bukan sekedar membawa ego sektoral sebagai lembaga pemberantasan korupsi
yang super body, karena peradilan pidana adalah suatu sistem penegakan hukum pidana
yang terintegrasi (integrated criminal justice system), sebagaimana yang diamanatkan
Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 7 huruf a UU nomor 30 tahun 2002 bahwa KPK melakukan
tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya melalui
upaya koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Menurut hakim Haswandi, dalam wawancara dengan peneliti, “KPK tidak
memiliki mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (men-deponeer) perkara
apabila seseorang sudah ditetapkan menjadi tersangka763, sekalipun belum ditemukan
bukti yang cukup. Akibatnya, sekali orang ditetapkan sebagai tersangka, maka akan
disematkan seumur hidupnya. Hal tersebut justru mencerminkan ketidak-adilan dan
pelanggaran hak asasi manusia. Menunda keadilan adalah ketidak-adilan itu sendiri,
justice delay- justice denied”.764
b. Pemahaman Atas Asas Legalitas Dalam Proses Judisial : Pemahaman atas
Surat Dakwaan dan Alat Bukti

763

Pasal 40 UU no. 30 tahun 2002 menentukan : KPK tidak berwenang mengeluarkan surat
perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.
764
Wawancara dilakukan terhadap responden Haswandi, SH,MH, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
commit to user
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PN.Jkt.Sel pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015, di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sekitar
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Bagaimana hakim berupaya mewujudkan suatu keadilan dalam suatu perkara yang
ditanganinya, berawal dari bagaimana pemaknaan hakim atas peraturan perundangundangan yang bersifat materiil maupun formil. Pemaknaan hakim atas proses judicial
atau pemeriksaan dalam pokok perkara merupakan inti dari proses pemeriksaan adalah
pembuktian. Pada saat itulah (pembuktian) penalaran hakim bekerja serempak
memadukan antara skill atau kemampuannya menjalankan hukum acara sekaligus
memperhatikan rambu-rambu dalam hukum pidana (materiil), yakni penerapan asas
legalitas dan sifat melawan hukum dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial
(non yuridis) yang terjadi, yang kemudian kesemuanya akan dituangkan dalam
membangun argumentasi hukum atas surat dakwaan ataupun materi dakwaan (apakah
terdakwa terbukti bersalah atau tidak).
Dasar pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan, yang dalam penerapan
silogisme akan menimbulkan permasalahan ketika dari hasil pemeriksaan hakim
berpendapat bahwa tidak ada hukum atau tidak ada undang-undangnya, sementara
masyarakat berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tercela, ataupun hakim berpendapat
bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Kesemua hal tersebut akan
terangkai dalam benak hakim untuk membangun penalarannya dalam menentukan
kesalahan atau pembebasan terdakwa.
Hukum acara dibentuk untuk menghindari kesewenangan hakim dalam
menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Prosedur adalah hal yang wajib
diperhatikan sekalipun kepada hakim diberi kebebasan untuk bersikap atas segala
sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan yang dapat berujung pada pemidanaan,
membebaskan atau melepaskan terdakwa. Namun demikian perjalanan penanganan
suatu perkara tidak selamanya mulus sebagaimana yang dikatagorikan sebagai soft case,
di mana hakim dapat mendayagunakan silogisme deduktif dengan mudah. Ketika suatu
perkara ternyata termasuk dalam katagori hard case, sekalipun pasal yang mendasari
surat dakwaan sederhana, misalnya perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencurian
uang, namun termasuk katagori carding atau electronic pickpocket, atau perkara yang
berkaitan dengan pemaknaan lain dari suatu perilaku pidana tertentu (pluralisme
hukum), dapat mendudukan hakim pada dilema posisi antara memegang teguh
formalisme (untuk menjadi terbukti) dan keraguan yang beralasan atau rationable doubt
(menjadikan in dubio pro reo), ketika
dakwaan atau pun alat bukti yang
commitsurat
to user
disodorkan tidak dapat mengantarkan hakim pada keyakinan atas kesalahan terdakwa.

perpustakaan.uns.ac.id

398
digilib.uns.ac.id

Sistem pembuktian hukum pidana pada prinsipnya dilakukan guna menemukan
kebenaran materiil, di mana rangkaian kejadian dan fakta yang sudah berlalu sebagai
post factum, apa adanya secara objektif impersonal. Dalam teori pembuktian terdapat
beberapa tolak ukur dalam melakukan pembuktian765 :
(1) Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk
memperoleh fakta-fakta yang benar (bewijsgronden).
(2) Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran
terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (bewijsmiddelen).
(3) Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang
pengadilan ( bewijsvoering).
(4) Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian
terbuktinya suatu dakwaan (bewijskracht)
(5) Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan
tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (bewijslast).
Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan
hakim (bewijsminimum). Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian
negatif, suatu sistem pembuktian berganda, yakni hakim menjatuhkan putusan
berdasarkan keyakinan yang berpatokan dasar kepada (alat bukti menurut) undangundang. Ketentuan mengenai sistem pembuktian negatif ini, secara khusus diatur dalam
Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 184 KUHAP, namun cara menjalankan pembuktian
secara luas diatur dalam Bab XVI (pemeriksaan di sidang pengadilan) yang terdiri dari
bagian ke satu sampai ke tujuh dari Pasal 145 sampai Pasal 232 KUHAP. Kesemua
ketentuan tersebut akan mengantarkan Hakim pada posisi (kesimpulan) “terbukti secara
sah dan meyakinkan” (beyond a rationable doubt) atas suatu perbuatan pidana yang
dilakukan pelaku. Pemeriksaan di persidangan pidana tergantung pada dua komponen
penting, yakni surat dakwaan dan pembuktian, namun pemaknaan dan pemahaman
hakim atas surat dakwaan dan pembuktian sangat menentukan hasilnya (putusannya).
Dalam praktek persidangan, dapat saja muncul keadaan-keadaan yang menempatkan
hakim pada sikap legal formalistik ataupun sebaliknya, yang akan berujung pada
putusan pemidanaan, penuntutan tidak dapat diterima (Niet On Varkelijk Verklaard/
NO)766 maupun yang membebaskan terdakwa.
765

Siddiq, Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana, siddiq-4hm4d87
.blogspot.com /2010/ 09/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-html, diunduh : 3-2-2014, jam 12.30.
766
Niet On Varkelijk Verklaard/NO adalah istilah yang biasa digunakan dalam hukum acara perdata
dan acara pidana yang diatur dalam HIR, KUHAP tidak mengenal istilah tersebut. KUHAP (Pasal 199 ayat
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(1) Pemahaman Berkaitan Dengan Surat Dakwaan.
Ketika hakim berpendapat bahwa surat dakwaan obscuur libel (tidak jelas atau
kabur isinya)767, maka dapat memunculkan sikap:
- apabila terhadap surat dakwaan tersebut tidak diajukan keberatan ( eksepsi), maka
pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai putusan akhir.
- Jika diajukan keberatan (eksepsi) maka hakim harus mengambil sikap dengan
menjatuhkan putusan sela apakah akan menyatakan dakwaan itu tidak dapat
diterima (Niet On Varkelijk Verklaard/ NO) atau menyatakan perkara dilanjutkan.
Kecuali menyangkut kewenangan absolut, walau tanpa ada keberatan (eksepsi)
maka hakim harus menyatakan pengadilan tidak berwenang.768 Pengabaian hakim
atas surat dakwaan yang obscuur sesungguhnya mengingkari hak terdakwa akan
keadilan.
Surat dakwaan dapat dikatagorikan obscuur, jika tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP. Pada prinsipnya surat dakwaan
yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sebagaimana penerapan asas legalitas
harus dinyatakan batal demi hukum. Dalam prakteknya pemaknaan hakim atas surat
dakwaan yang obscuur libel, dimaknai mendua yakni

menyatakan surat dakwaan

tersebut batal demi hukum, atau sebaliknya hakim akan berupaya mencari alternatif
lain untuk menjatuhkan hukuman.

menurut KUHAP kesalahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa (misalnya
karena alasan bukan tindak pidana melainkan tindakan administrasi ataupun adanya alasan penghapus
sifat melawan hukum). Pada putusan yang “bebas” atau “lepas” dari penuntutan maka hakim telah
berada dalam posisi beyond a rationable doubt, sehingga berlaku asas “ne bis in idem”. Sedangkan pada
putusan yang menyatakan “NO” (tidak dapat diterima) dari dakwaan atau karena dakwaan batal demi
hukum, hakim tidak pernah berada pada posisi beyond a rationable doubt, karena pemeriksaan materi
(pembuktian) belum pernah dilakukan, hanya menyangkut formalitas, sehingga mempunyai akibat tidak
berlakunya asas “ne bis in idem”, dan berkas perkara dapat dimasukkan kembali setelah dilakukan
perbaikan oleh Penuntut umum.
767
Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut umum harus memenuhi syarat formiil dan materiil
(Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Syarat formil : surat dakwaan berisi nama, tempat lahir, umur atau tanggal
lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Terkadang penyusunan
identitas terdakwa dalam surat dakwaan tertukar satu sama lain, namun hal ini bukan merupakan syarat
batal. Syarat materiil: surat dakwaan harus berisi : a) waktu dan tempat tindak pidana dilakukan
(tempus delicti dan locus delicti). b) perbuatan yang didakwa harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya . c)
hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang
memberatkan dan meringankan. Pemenuhan point a dan b adalah syarat mutlak, yang apabila tidak
terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (Pasal 143 ayat (3) KUHAP). (Buku II Pedoman
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kedua (edisi revisi), 2007, hlm.157-158).
768
Wildan Suyuti, Praktek Acara Perdata Umum dan Pidana dalam Tanya Jawab, Puslitbang
Diklat Mahkamah Agung RI, 2001, hlm.125-126.
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Sesungguhnya pemikiran positivistik mengenai batalnya surat dakwaan yang
obscuur, tidak an sich karena legal formalistik, karena dibalik hal tersebut juga
tercermin perlindungan terhadap hak terdakwa dari kesewenangan proses peradilan.
Sebagai contoh putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 685/Pid.B/2012 /PN.MLG
atas nama terdakwa Danny Kurniawan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya,
di mana hakim membebaskan terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa penggunaan
kartu kredit sebagai sarana transkasi elektronik tidak tercakup dalam unsur-unsur Pasal
362 KUHP, namun merupakan delik yang diatur dalam undang-undang Nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.769 Dari pertimbangan hakim tersebut,
sekilas terlihat bahwa hakim tersebut memahami dakwaan sebatas positivisme karena
tidak memenuhi unsur dakwaan berarti bebas, namun apabila diteliti lebih seksama
sesungguhnya hakim tersebut memahami hukum menurut pandangan nilai-nilai yang
berkembang dalam masyarakat di era globalisasi tehnologi dan informasi ini, sehingga
sudah selayaknya penyidik dan penuntut umum menyadari adanya perubahan
masyarakat yang diikuti oleh perubahan hukum. Paradigma nilai-nilai tetap berada
dalam koridor hukum, namun tetap memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam
masyarakat.
Ketidakmampuan (tidak profesional) penegak hukum dalam proses pemeriksaan
pendahuluan suatu perkara, dapat menjadi boomerang bagi pencari keadilan. Menurut
Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum dalam wawancara dengan peneliti
mengutarakan: 770
“Pengadilan kerap kali menerima perkara yang tergolong sampah atau tidak jelas
dakwaan dan pembuktiannya, sehingga menempatkan pemikiran hakim pada posisi
yang sulit, apakah terbukti atau melindungi korban. Untuk itu harus dicarikan upaya
penyelesaiannya, di mana pemuntut umum dapat segera memperbaiki dakwaannya
tersebut sebelum persidangan digelar”.
Putusan terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, pada
prinsipnya tidak memutus mengenai materi atau substansi dari perkara, sehingga
pemeriksaan dapat diulangi kembali untuk masuk dalam substansi. Sebagai contoh
putusan Mahkamah Agung no. 15 K/Kr/1969 tanggal 13 Pebuari 1971 jo. no. 34/
1966 / Pid./PT.Smg tanggal 6 Juni 1968 jo. no. 10/1966/K.S tanggal 16 Febuari 1966
atas nama terdakwa Koo Han Kie.
commit
to user
Lihat pertimbangan putusan nomor
685/Pid.B/2012/PN.MLG
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Wawancara terhadap responden Yang Mulia Hakim Agung Surya Jaya, pada hari Kamis tanggal
21 April 2016, bertempat di Gedung Mahkamah Agung RI.
769
770
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Kasus posisi
Terdakwa Koo Han Kie, berusia 21 tahun, pekerjaan Direktur CV Khong Hoo,
telah diajukan ke proses penuntutan dengan surat dakwaan yang bersifat subsideritas
yakni dakwaan primer melanggar Pasal I ayat 1d Penpres 11/ 1963 (tindak pidana
subversi) jo. Instruksi Presidium Kabinet Dwikora no. 59/D/Instr/ 1965 dengan tuduhan
melakukan/ menyuruh melakukan pembuatan nota-nota/ pembukuan mengenai
penjualan bermacam-macam tekstil yang tidak benar, dengan maksud melepaskan diri
dari pengawasan pemerintah mengenai larangan menaikan harga sesuai dengan Penpres
27/1965. Dakwaan subsider melanggar Pasal 263 KUHP dengan tuduhan telah
membuat atau menyuruh membuat secara tidak benar nota-nota/ pembukuan mengenai
penjualan di mana nota-nota tersebut diperuntukan sebagai bukti, yang seolah-olah
isinya benar dan pemakaian nota tersebut menyebabkan kerugian negara dalam bidang
pendapatan pajak.
Setelah menerima pelimpahan perkara, berdasarkan Pasal 282 HIR, pada tanggal
19 Januari 1966 Pengadilan Negeri telah mengubah tuduhan tersebut di atas dari
susunan dakwaan alternative menjadi kumulatif, menjadi: dakwaan Pertama, melanggar
Pasal 55 ke 2-e KUHP jo.ayat (2) dari Pasal 1 bab d dari Penpres 11 / 1963 jo. Instruksi
Presidium Kabinet Dwikora no. 59/D/Instr./1965. Kedua berdasarkan Pasal 263 ayat (2)
KUHP.
Berdasarkan surat dakwaan (yang telah diubah tersebut) Pengadilan Negeri
menyatakan: terdakwa bersalah melakukan „tindak pidana subversif‟ dan „membujuk‟:
a) „melakukan pemalsuan surat‟, b) menggunakan surat palsu, seolah - olah surat itu
tidak palsu, penggunaan mana dapat menimbulkan kerugian. Menjatuhkan pidana
penjara terhadap terdakwa selama 12 tahun.
Pada tingkat banding, pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dikuatkan kecuali
mengenai pemidanaannya. Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara selama 6
(enam) tahun.
Putusan kasasi
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan judex facti
harus dinyatakan batal, karena putusan-putusan tersebut didasarkan pada tuduhan hasil
perubahan yang terlarang yang dilakukan Pengadilan Negeri dalam sidangnya tanggal
19 Januari 1966 terhadap surat tuduhan
asli to
yang
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pembatasan, yakni jangan sampai merubah perbuatan yang dituduhkan menjadi
perbuatan pidana lain. Perbuatan semula yang dituduhkan sebelum perubahan adalah
lain dari perbuatan membujuk, dan pada tuduhan pertama obyek dari tuduhan adalah
orang-orang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum, sedangkan pada
tuduhan baru objeknya merupakan orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan batal semua
pemeriksaan yang telah dilakukan setelah perubahan surat tuduhan berikut putusan
Pengadilan Negeri nomor 10/1966/K.S dan putusan Pengadilan Tinggi no.
34/1966/Pid/PT.Smg, dan memerintahkan judex facti mengulangi kembali pemeriksaan
perkara a quo dengan dakwaan sebelum dilakukan perubahan.
Analisis
Pasal 282 ayat (2) HIR771 memberi kekuasaan kepada Hakim Pengadilan Negeri
untuk melakukan perubahan atas surat dakwaan yang telah disusun oleh Kejaksaan
Negeri, akan tetapi kekuasaan tersebut memberi batasan yakni jangan sampai akibat
perubahan tersebut perubahan pidana yang dituduhkan berubah menjadi perbuatan
pidana lain, yakni perbuatan „menyuruh‟ melakukan suatu perbuatan sebagaimana
dalam dakwaan awal yang diubah menjadi „membujuk‟ melakukan suatu perbuatan.
Pada unsur “menyuruh” melakukan (delik penyertaan/ deelneming), maka orang yang
menyuruh melakukan atau middlelijke dader atau pelaku tidak langsung atau doen
plegen, dan orang yang di “suruh” melakukan atau materieele dader atau pelaku
material, mempunyai pertanggungjawaban pidana yang berbeda, demikian pula
terhadap orang yang menggerakkan atau membujuk atau uitlokking. Pada orang yang
disuruh melakukan tindak pidana dalam doen plegen, haruslah orang yang perbuatannya
tidak dapat dipertanggungjawabkan (niet toerekenbaar), sedangkan pada terhadap orang
yang telah digerakkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipertanggung-jawabkan
771

Pasal 282 ayat (2) HIR, terjemahan M Karjadi, menyebutkan: “ jika di luar hal yang tersebut
pada ayat di muka ini Ketua menimbang bahwa tuduhan harus diubah, maka ia berkuasalah
mengubahnya, meskipun karena perubahan tuduhan itu perbuatan yang tidak dapat dihukum, menjadi
perbuatan pidana; akan tetapi perubahan yang menyebabkan isi tuduhan menjadi perbuatan lain,
menurut arti Pasal 76 KUHP tidak diperbolehkan.” Pasal 76 KUHP menyebutkan: (1) kecuali dalam hal
putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh
Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang telah menjadi tetap. Dalam artian
hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang
mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (2) JIka putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim
lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam
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perbuatannya. Menurut Memorie van Toelichting (memori penjelasan), pelaku langsung
merupakan manus ministra, yakni orang yang bertindak tanpa opzet (dolus), tanpa
schuld

(culpa)

atau

tanpa

toerekenbaarheid

(tanpa

perbuatan

yang

dapat

dipertanggungkawabkan kepadanya), disebabkan karena ketidaktahuan pada dirinya,
oleh kesalahpahaman yang memang dikehendaki oleh orang yang menyuruh atau oleh
kekerasan yang telah berpengaruh pada dirinya.772 Pada perbuatan “membujuk”, maka
suatu perbuatan menggerakkan (uitloking) harus dilakukan dengan sengaja (opzet),
opzet seorang de uitgelokte (yang digerakkan) harus ditujukan kepada tindak pidananya
(feit), yakni tindak pidana yang diharapkan dilakukan oleh yang digerakkan, misalnya
tindak pidana yang dikehendaki uitloker pada de uitgelokte adalah pembunuhan, maka
opzet pada uitloker harus pula ditujukan pada tindak pidana pembunuhan tersebut.773
Dengan demikian, sekalipun HIR mengizinkan hakim melakukan perubahan atas surat
dakwaan, namun perubahan tersebut tetap bergerak pada esensi asas legalitas: tiada
pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Asas legalitas mengandung asas
perlindungan, yang secara historis merupakan reaksi terhadap kesewenangan penguasa
di zaman ancien regim serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian
hukum.774
Yurisprudensi lain yang membatalkan surat dakwaan adalah putusan Mahkamah
Agung nomor 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975 atas nama terdakwa Andi Tadang
Anwar. Mahkamah Agung berpendapat membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi
bahwa dalam tuduhan kedua tidak disebutkan semua unsur delik Pasal 378 KUHP dan
meskipun disebutkan waktu dan tempat perbuatan dilakukan tetapi tidak jelas dan tepat
dilukiskan hal-ikhwal perbuatan terdakwa. Dengan demikian tuduhan kedua tersebut
selain tidak memenuhi syarat-syarat formil, karena tidak jelas dan tidak tepat sangat
menyulitkan bagi terdakwa dalam menggunakan haknya membela diri. Oleh karena itu
tuduhan tersebut harus dinyatakan batal.
Permasalahan independensi hakim sangat berkaitan erat dengan fakta bahwa
hakim bersifat pasif sangat tergantung pada apa yang didakwakan penuntut umum.
Akibatnya apabila dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan dari perbuatan yang
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sungguh-sungguh (senyatanya) dilakukan oleh terdakwa, maka hakim-pun akan
memutus lain dari apa yang sungguh-sungguh dilakukan terdakwa.775
Putusan hakim yang membatalkan dakwaan penuntut umum karena dakwaan yang
tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dirasa tidak berpihak pada keadilan korban.
Dalam beberapa yurisprudensi, Mahkamah Agung mengambil sikap untuk menyatakan
terdakwa terbukti bersalah dengan menerapkan pasal sejenis yang tidak didakwakan,
atau menerapkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta, untuk dapat
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan alasan-alasannya harus dipertimbangkan.776
Dalam permasalahan ini hakim telah memutus di luar surat dakwaan. Sebagai contoh
putusan Mahkamah Agung no. 978/KS/ 1979/ PN. Mdn jo. no 206/Pid/1983/PT.Mdn jo.
no. 818K/Pid/1984 ; putusan 693 K/Pid/1986 jo. no. 175/Pid.S /1985 /PN/Bi atas nama
Siswanto dan Hadiwinarto, dan putusan no. 1829K/ Pid.Sus/2011 jo. 251/Pid/
2011/PT.Sby jo. no.1134/Pid.B/2010.PN.Sda.

Putusan no. 978/KS/ 1979/ PN. Mdn jo. no 206/Pid/1983/PT.Mdn jo. no. 818
K/Pid/1984 tanggal 30 Mei 1985.
Kasus posisi
Terdakwa Timbul O Simarmata dituduh dengan sengaja merusak kehormatan atau
nama baik seseorang (Sultan Lukman dan kawan-kawan). Terdakwa dituduh
berdasarkan dakwaan tunggal Pasal 310 KUHP. Pada peradilan judex facti tingkat
pertama dan banding, terdakwa dinyatakan terdakwa terbukti bersalah memenuhi Pasal
310 KUHP. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan
judex facti

harus diperbaiki karena kurang tepat mengenai rumusan terbuktinya

kesalahan terdakwa dan kualifikasi dari perbuatan yang terbukti dipersalahkan pada
terdakwa dengan alasan: (1) perbuatan yang menurut judex facti dilakukan oleh
terdakwa bukanlah melanggar pasal 310 (1) KUHP, melainkan melanggar Pasal 315
KUHP karena terdakwa tidak ada menuduh saksi melakukan suatu perbuatan, (2)
walaupun yang terbukti dilakukan terdakwa adalah melanggar Pasal 310 KUHP dan
perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa adalah melanggar Pasal 315 KUHP,
mengingat bahwa tindak pidana menurut Pasal 315 KUHP tersebut adalah tindak
pidana yang sejenis tetapi lebih ringan ancaman hukumannya dari tindak pidana
commit
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melanggar Pasal 310 KUHP, maka terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena
melanggar Pasal 315 KUHP, sehingga kualifikasi putusan judex facti perlu diperbaiki
menjadi penghinaan ringan.

Putusan nomor 693 K/Pid/1986 jo. no. 175/Pid.S/1985 /PN/Bi atas nama Terdakwa I
Siswanto dan Terdakwa II Hadiwinarto dalam dakwaan pencurian dengan kekerasan
Kasus Posisi
Terdakwa I Siswanto dan Terdakwa II Hadiwinarto baik sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama bersekutu pada tanggal 31 Agustus 1985 sekira jam 08.00
bertempat di jalan umum Sambi-Bangak, Dukuh Tempursari, Kelurahan Tampursari,
kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, mengambil seuntai kalung emas dari leher
Ny.Salimin seberat 24,5 gram, dengan cara menarik kalung emas yang dikenakan Ny
Salimin sambil berboncengan sepeda motor. Segera setelah mendapatkan kalung emas
tersebut para terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya. Atas perbuatan tersebut
para terdakwa didakwa dengan Pasal 362 jo.Pasal 55 KUHP.
Pertimbangan dalam putusan
Pengadilan Negeri Boyolali dalam putusan nomor 175/Pid.S/1985/ PN/Bi,
menjatuhkan putusan di luar dakwaan Penuntut Umum, dengan menyatakan Para
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan pencurian dengan
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat
(2) sub 4 KUHP, dengan hukuman penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun da 3
(tiga) bulan.
Atas putusan di luar dakwaan tersebut, Penuntut Umum melakukan upaya
Banding. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan petimbangan
hukum pengadilan tingkat pertama, namun memperbaiki amar penjatuhan pemidanaan.
Pengadilan Tinggi Semarang sependapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah
danmeyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”, melanggar
Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 juncto Pasal 55 KUHP. Dan menjatuhkan hukuman
penjara terhadap terdakwa I selama satu tahun dan tiga bulan dan terdakwa II selama
sepuluh bulan.
Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi. Mahkamah Agung membenarkan
pasal di luar surat dakwaan atas
commitpenggunaan
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dari yang didakwakan, namun memperbaiki kualifikasi perbuatan yang terbukti
dipersalahkan kepada pada terdakwa.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar kekerasan dalam perkara ini telah
terbukti, tetapi kekerasan tersebut merupakan cara melakukan pencurian, sedangkan
yang dimaksud dengan kekerasan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah sarana
(middle) untuk memungkinkan sesuatu yang dikehendaki yakni memiliki kalung emas
milik korban. Jadi satu tahap sebelum in casu pencurian yang diniatkan untuk
dilakukan. Menurut Mahkamah Agung bahwa benar yang didakwakan adalah pencurian
dengan pemberatan (gequalificeerde diefstal), dengan sendirinya pencurian-pencurian
yang lebih ringan termasuk dalam dakwaan in casu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung nomor 1829K/Pid.Sus/2011 jo. 251/Pid/2011/ PT.Sby jo.
1134/Pid.B/2010.PN. Sda tertanggal 1 Maret 2011
Kasus posisi
Terdakwa Imam Jhoni Pranata pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010, sekira
jam 00.30 bertempat di jalan Waru Beron, Kecamatan Balongbendo, Kab. Sidoarjo
dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yakni 3 (tiga) paket ganja
seberat 5,9 gram beserta pembungkusnya. Peristiwa bermula ketika terdakwa dihubungi
oleh Agus (DPO) yang memesan 4 paket ganja, dan terdakwa menyanggupi pesanan
tersebut. Lalu terdakwa menghubungi Moch.Nur Ridwan untuk mencarikan pesanan
Agus. Kemudian terdakwa menemui Moch.Nur Ridwan untuk menerima 3 (tiga) paket
ganja seberat 5,9 gram beserta pembungkusnya dan menyimpannya di saku sebelah kiri
celana yang dipakai terdakwa, lalu terdakwa membawa ganja tersebut untuk diserahkan
kepada Agus, namun dalam perjalanan terdakwa ditangkap petugas kepolisian. Atas
perbuatan tersebut terdakwa diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU
no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Pertimbangan Putusan
Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya no. 1134/Pid.B/2010.PN. Sda
tertanggal 1 Maret 2011 menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009
tentang narkotika dan membebaskan
terdakwa
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“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” dan memidana penjara
selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah rehabilitasi. Pengadilan Negeri memutus di
luar dakwaan, penuntut umum melakukan upaya banding.
Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan no. 251/Pid/2011/PT.Sby menerima
pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya, namun tidak sependapat mengenai
pemidanaanya. Hakim Tinggi mengubah amar putusan peradilan tingkat pertama,
menghapuskan rehabilitasi dan menambah masa pemidanaan menjadi 2 (dua) tahun dan
6 (enam) bulan penjara.
Mahkamah Agung dalam putusan no. 1829 K/Pid.Sus/2011, membenarkan
pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menjatuhkan putusan
berdasarkan kepada fakta yang terbukti di persidangan, yakni terdakwa terbukti sebagai
pengguna ex Pasal 127 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mahkamah Agung
berpendapat bahwa judex facti dapat dibenarkan menjatuhkan putusan berdasarkan
pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.
Putusan serupa juga terjadi pada putusan Mahkamah Agung no. 2501
K/Pid.Sus/2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya no.571/PID/2011/ PT.SBY jo.
Pengadilan Negeri

Bangkalan no. 2501 K/Pid.Sus/2011. Mahkamah Agung

mempertimbangkan bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum. Para terdakwa
terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I secara
bersama-sama, di luar dakwaan penuntut umum,

karena pada waktu dilakukan

penggerebekan di sebuah rumah kontrakan, para terdakwa didapatkan bersama barang
bukti berupa shabu-shabu seberat 0,5 gram, dua pipet, satu bong, satu kompor shabu
dan satu korek api gas serta satu sedotan warna putih. Berdasarkan hasil pemeriksaan
laboratorium, urine para terdakwa positif mengandung metamphetamina dan shabushabu tersebut tujuannya untuk dipakai bersama-sama oleh para terdakwa.
Analisis terhadap putusan-putusan di luar dakwaan
Permasalahan dalam penerapan pasal di luar dakwaan adalah bukan karena
ketiadaan hukum atau undang-undang yang mengaturnya, namun lebih dikarenakan
kurang profesionalnya pihak penuntut umum menentukan premis mayor berdasarkan
premis minor yang ditemukan selama proses pra adjudikasi. Apakah kesalahan proses
pra adjudikasi tersebut harus mengabaikan hak terdakwa atau hak korban atas keadilan?,
berdasarkan alasan hakim bersikap pasif
menunggu
commit
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Menurut Sudarto, dalam pandangan hukum yang legalitas membabarkan hukum
dan keadilan identik dengan membabarkan undang-undang. Dengan demikian jelas
sekali bahwa sarjana hukum yang biasa bekerja dengan sistem pengertian yang
dogmatis dan asumsi-asumsi (pra-anggapan) yang formal belaka, jadi yang yuridis
tradisonal dalam metodenya, sulit sekali untuk dapat memecahkan persoalan dan
mengatur masyarakat yang semula relatif uniform dan tertutup sekarang menjadi yang
pluriform dan terbuka.777
Silogisme deduktif mensyaratkan peraturan perundang-undangan yakni pasal
yang didakwakan sebagai premis mayor, fakta-fakta hukum atau peristiwa sebagai
premis minor dan kesimpulannya adalah penghukuman.
Ketentuan Pasal 20 dan 21 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie /
AB (Staatblad 1847-23) berasal dari pandangan tersebut, yakni Pasal 20 AB
menentukan bahwa hakim harus mengadili menurut undang-undang, ia dilarang menilai
isi dan keadilan dari undang-undang. Pasal 21 AB menentukan bahwa hakim dilarang,
berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang
tergantung padanya, yang berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan mengadili
peristiwa konkrit

dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam

putusannya. Sampai saat ini, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
peraturan tersebut masih berlaku, sepanjang belum diadakan yang baru.
Apabila dikaji ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU no. 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “pengadilan mengadili menurut hukum dengan
tidak membeda-bedakan orang”. Dengan demikian isi Pasal 20 AB bertentangan dengan
isi Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Frase “mengadili menurut hukum”
mempunyai pengertian yang lebih luas dan lebih bebas dari pada „menurut undangundang‟. Menurut Sudikno Mertokusumo, demi keutuhan sistem hukum, maka asas lex
posteriori derogate legi priori harus disimpangi, sehingga ketentuan Pasal 20 AB dan
Pasal 4 ayat (1) UU no. 48 tahun 2009 harus ditafsirkan saling mengisi.778
Ketentuan Pasal 22 AB menyebutkan (dalam terjemahan): “hakim yang menolak
untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia
dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadilinya”. Ketentuan yang sama
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(tanpa kriminalisasi pada hakim) juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU no. 48 tahun
2009, yakni “Pengadilan dilarang 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”. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU
no. 48 tahun 2009 ini juga merupakan penerapan dari asas iudex ne procedat ex officio
dalam hukum acara pidana (due process), di mana hakim bersifat pasif menunggu
kehendak Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara, dan ketika berkas tersebut
sudah dilimpahkan maka hakim tidak boleh menolaknya melainkan wajib mengadilinya
sekalipun hukumnya tidak ada atau kurang jelas.
Asas legalitas dalam KUHAP tertera dalam Pasal 3 KUHAP yang menentukan
bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang ditentukan KUHAP. KUHAP telah
mengatur bahwa penuntut umumlah yang mempunyai kewenangan melakukan
penuntutan dan melimpahkannya ke pengadilan melalui surat pelimpahan disertai surat
dakwaan, sehingga surat dakwaan merupakan kewenangan dan kewajiban penuntut
umum untuk menyusunnya. Ketika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan,
maka Pasal 144 ayat (2) KUHAP mempunyai mekanisme dengan memberi waktu
perbaikan satu kali selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari sebelum sidang
dilakukan. Ketika hal tersebut juga tidak dilakukan, karena mungkin penuntut umum
tidak menyadari kesalahannya, maka sesuai dengan asas legalitas, maka penyusunan
surat dakwaan dinilai tidak cermat atau tidak jelas (obscuur) tersebut harus dinyatakan
tidak dapat diterima/ NO. Oleh karena putusan yang menyatakan surat dakwaan tidak
dapat diterima bukan memutus mengenai materi/substansi perkara (hanya berkaitan
dengan formalitas), maka penuntut umum dapat melimpahkan kembali perkara dengan
surat dakwaan yang telah diperbaiki.
Akan tetapi, pada kenyataannya mekanisme tersebut jarang dilakukan, karena
penuntut umum kebanyakan memilih upaya hukum, sehingga proses pemeriksaan terus
berlanjut dan berlarut-larut yang justru mencederai ketidakpastian hukum dan keadilan
baik bagi terdakwa maupun bagi korban. Bahkan ketika surat dakwaan diputus dalam
putusan sela dengan diyatakan tidak dapat diterima dan dilimpahkan kembali, masih
menyisakan permasalahan bagi terdakwa yang ditahan selama proses pemeriksaan,
karena KUHAP tidak mengatur mengenai penahanan atas perkara yang diajukan
kembali. Selain itu, penyusunan surat
dakwaan
yang tidak tepat dapat berujung pada
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mendasari pertimbangan hukum pada pemenuhan premis mayor berupa pasal yang
didakwaan dengan fakta-fakta sebagai premis minor, atau dengan kata lain semua
rumusan

pidana

(unsur

sifat

melawan

hukumnya

perbuatan

dan

unsur

pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan kesalahan) harus terpenuhi oleh
fakta-fakta (premis minor) yang terungkap dipersidangan. Apabila pemenuhan premis
mayor (pasal yang didakwakan) yang tidak selaras dengan premis minor (peristiwa
hukumnya), hakim dapat menilai bahwa unsur-unsur dalam surat dakwaan tidak
terpenuhi dan tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Dalam
keadaan demikian, maka pilihan untuk merubah surat dakwaan dalam batasan tertentu
(seperti atas dasar kesamaan jenis perbuatan atau serumpun yang ancaman pidananya
lebih ringan dari yang didakwakan), merupakan wujud dari paradigma pemikiran yang
mempertimbangkan keseimbangan dari kepentingan-kepentingan, yang bertujuan pada
keadilan yang berkepastian hukum.
Dalam beberapa kasus bentuk atau susunan dakwaan dapat membawa
permasalahan pertentangan penerapan asas. Seperti putusan nomor 99/Pid.A/2013
/PN.NGR jo. nomor 59/Pid.Sus/2013/ PT.DPS jo. no. 1659 K/Pid.Sus/2013 (yang telah
diuraikan sebelumnya), di mana susunan dakwaan yang bersubsidairitas Pasal 81 ayat
(2) UU no. 23 tahun 2002 pada dakwaan primair disandingkan pilihan Pasal 287 ayat
(1) KUHP terhadap pelaku yang juga anak. Pada putusan tingkat pertama yang
dikuatkan Mahkamah Agung telah menyingkirkan berlakunya lex specialis atas
dakwaan yang bersifat umum, yakni Pasal 287 ayat (1) KUHP diberlakukan meskipun
terhadap terdakwa diancam dengan Pasal 81 (2) KUHP, karena pelakunya juga anakanak. Mahkamah Agung memutuskan bahwa sesuai dengan kepentingan hukum yang
dilindungi oleh undang-undang, maka terhadap para terdakwa (anak) tidak dapat
dituntut berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang no. 23 tahun 2002.
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Dan pada bagian penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa ketentuan
tersebut dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.
Berkaitan dengan penafsiran hakim terhadap susunan surat dakwaan berbentuk
commit
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Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), telah muncul penafsiran membaca dakwaan
subsidairitas menjadi alternatif, dan penafsiran melalui pembedaaan nilai kerugian
negara.
Menurut Mohammad Asikin, Mahkamah Agung dalam putusannya telah membuat
kaidah hukum dalam putusan nomor 606 K/Pid/1984 bahwa “terhadap dakwaan yang
disusun secara subsidiaritas, dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif, dan putusan
1112K/Pid/2006 bahwa “sekalipun dalam surat dakwaan JPU terbukti dakwaan
subsidairitas, akan tetapi karena unsur pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berbeda yakni
melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut “akan dibaca” sebagai
dakwaan alternatif, sehingga hakim bebas menentukan dakwaan yang cocok dengan
kasus itu”.779
Sifat melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana
Korupsi adalah sama, yang membedakan kedua pasal tersebut adalah ancaman
pemidanaanya (Pasal 2 lebih berat dari Pasal 3) dan uraian unsur perbuatan pada Pasal 2
adalah „menguntungkan‟ diri sendiri atau orang lain, sedang Pasal 3 adalah
„memperkaya‟, bahkan subjek (pelaku) delik dalam Pasal 2 adalah tidak terbatas (siapa
saja) yang juga meliputi subjek dalam Pasal 3. Rumusan pasal tersebut dapat
menyulitkan hakim ketika ditemukan fakta bahwa terdakwa telah menguntungkan diri
sendiri atau orang lain namun tidak untuk memperkaya.
Dalam perkembangannya Mahkamah Agung tidak lagi membolehkan dilakukan
penafsiran “membaca” dakwaan subsidairitas menjadi

dakwaan alternatif, karena

dianggap telah melanggar asas legalitas. Menurut kesepakatan Kamar Pidana
Mahkamah baru-baru ini, penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 dapat mempertimbangkan
kuantitas dari sifat melawan hukumnya (nilai kerugiannya) yakni apakah dengan
perbuatan tersebut si pelaku menjadi kaya atau tidak. Jika dari perbuatan tersebut
kerugian negara melebihi Rp.100.000.000,- maka yang diterapkan adalah Pasal 2,
apabila kerugian negara dibawah Rp. 100.000.000,- maka pelaku dianggap tidak
menjadi kaya sehingga dapat diterapkan Pasal 3. Sulit dipahami pemikiran yang
menganulir atau menyatakan tidak terbukti penerapan Pasal 2 menjadi Pasal 3 karena
dasar kuantitas (nilai ekonomi) dari kerugian negara yang dinikmati terdakwa.
commit to user
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Pemikiran tersebut bukanlah terobosan terhadap nilai keadilan masyarakat. Ketika
Pendapatan Perkapita rakyat secara keseluruhan masih jauh dari sejahtera, tidak merata
dan rakyat masih berebut bantuan tunai langsung, apakah nilai Rp.100.000.000,- ke
bawah tidak memberikan arti bagi kesejahtaraan rakyat. Dalam kasus-kasus di mana
ketika memang hakim berpendapat terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk
meringankan pemidanaan, tentunya moral justification atau nurani yang berbicara,
namun harus tetap dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku.

(b) Berkaitan Dengan Pembuktian.
Ketentuan pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP terkandung dua hal pokok:
1) Sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang
yang berlaku,
2) atas dasar dua alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa tindak
pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah.
Melalui ketentuan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menunjukan bahwa
syarat tersebut adalah untuk memenuhi wettelijk saja, sedangkan syarat negatifnya
adalah keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah
bersalah. Sistem pembuktian yang negatief wettelijk , mengharuskan adanya alat-alat
bukti yang tersebut dalam undang-undang dan tidak mengenal alat bukti di luar undangundang. 780
Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif macam alat bukti
yang sah menurut undang-undang secara berurutan, yaitu: keterangan saksi, keterangan
ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Masing-masing alat bukti tersebut pada
hakikatnya mempunyai kekuatan yang sama dan hakim bebas menilai kekuatan
pembuktiannya (dapat mempergunakan atau menyingkirkannya) untuk mencari
kebenaran materiil.
Batas minimum dua alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dapat
merupakan: 1) penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah seorang
ahli atau surat atau petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut
harus „saling bersesuaian‟, „saling menguatkan‟ dan tidak saling bertentangan antara
satu dengan yang lainnya. 2) atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa
commit to user
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keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun
penggabungan antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, asal keduanya jelas
saling bersesuaian.781
Penilaian kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti merupakan otoritas
hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu
dengan yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah
relevan atau tidak dengan apa yang didakwakan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan
pembuktian akan mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.782
Segala sesuatu dapat terjadi dan mempengaruhi hakim untuk sampai pada
titik “beyond a rationable doubt” ini, sehingga tepat seperti apa yang diungkapkan
Wiryono Prodjodikoro bahwa kebenaran atas keadaan masa lampau adalah sesuatu yang
sukar bagi hakim, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, hukum acara hanya dapat
menunjukan jalan guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan
hakim dan kebenaran.783
Sesungguhnya persoalan yang paling mendalam berujung pada keyakinan hakim,
karena dalam keadaan tertentu selama proses pembuktian dapat saja terjadi, sehingga
menimbulkan permasalahan apakah cara-cara pembuktian dapat mengantarkan hakim
pada posisi “beyond a reasonable doubt” (terbukti secara sah dan meyakinkan), atau
justru menjadi “reasonable doubt” (keraguan yang beralasan) yang sesuai dengan asas
indubio proreo terdakwa harus bebas. Akan tetapi pengaruh pardigma pemikiran hakim,
dapat menjadikan sebaliknya.
Keadaan- keadaan tersebut dapat berupa:
a. saksi tidak hadir , dan kesaksiannya dibacakan
Keterangan saksi yang merupakan alat bukti urutan utama dalam KUHAP adalah
keterangan saksi yang didengar dalam persidangan (Pasal 185 KUHAP) mengenai
hal yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri (Pasal 1 angka 27 KUHAP), namun
dalam persidangan dapat terjadi penuntut umum tidak mampu menghadirkan
saksi-saksi dengan berbagai alasan, dan

hakim akan bersikap membacakan

keterangan saksi yang terdapat dalam berkas berita acara penyidikan (BAP).
Apabila keterangan saksi dalam BAP sudah diberikan di bawah sumpah, maka
781
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keterangan saksi yang dibacakan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai alat bukti sah, sekalipun terdakwa menyangkalnya. Keterangan saksi BAP
yang tidak di bawah sumpah yang

dibacakan dapat “dipersamakan” dengan

keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah dalam persidangan, merupakan
“alat bukti petunjuk”, sepanjang terdapat persesuaian dengan keterangan saksi
lain yang diberikan di bawah sumpah (Pasal 161 ayat (2) jo.Pasal 185 ayat (7)
KUHAP). Dalam perilaku legal model atau berparadigma pemikiran positivis,
BAP merupakan kebenaran prosedural yang dizinkan undang-undang (KUHAP),
terlepas dari substansi.
Di sisi lain, kesaksian yang dibacakan tidak memberi kesempatan baik bagi
hakim maupun terdakwa untuk mengetahui kebenaran dari kesaksiannya. Bagi
perilaku attitudinal model dengan paradigma nilai-nilai, keadaan ini akan
menempatkan hakim pada posisi impartial. Sebagai contoh perkara pencurian
emas atas nama terdakwa Seran no. 1677 K/Pid/1993 jo. no. 34/Pid.B/1991
/PN.ATB, di mana pada tingkat PN terdakwa telah dibebaskan karena pembuktian
hanya berdasarkan pengakuan terdakwa saja dan dibacakannya keterangan saksi
BAP yang yang dibawah sumpah, namun di tingkat kasasi terdakwa dinyatakan
bersalah.
b. ada bukti, akan tetapi tidak sampai batas minimum.
Ketika terjadi keterangan “saksi tunggal”, ketentuan unnus testis nullus testis
berlaku jika terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga seharusnya
terdakwa dinyatakan bebas (tidak terbukti). Sebagai contoh Putusan Mahkamah
Agung no. 11 K/Pid/1982 tanggal 30 Juni 1983 yang menguatkan putusan
Pengadilan Tinggi Medan dengan pertimbangan “Terdakwa III telah dinyatakan
tidak terbukti bersalah, karena Terdakwa III memungkiri telah memukul korban,
sedangkan keterangan saksi hanya saksi tunggal”. Namun jika terdakwa mengakui
perbuatannya dan keterangan satu saksi “ dianggap” mencukupi, maka alat bukti
menjadi dua: keterangan saksi tunggal ditambah keterangan terdakwa (Pasal 185
ayat (2) KUHAP), atau dalam perkara Andro dan Nurdin dari Jakarta Selatan
dalam putusan no. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel jo. no. 50/Pid/ 2014/PT.DKI.
c. sampai batas minimum, namun tidak cukup nilai kekuatan pembuktian karena
keterangan palsu, tidak relevan,
tidak tojelas
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tetapi dalam prakteknya (sebagaimana diuraikan pada pembahasan terdahulu),
hakim kerap mengabaikan hal tersebut. Keterangan saksi yang mendengar
pengakuan terdakwa pada saat pemeriksaan pendahuluan atau saksi petugas
dinilai sebagai saksi alibi. Pada perkara Harso dari Wonosari, hakim
memposisikan saksi petugas yang merupakan saksi alibi dalam keraguan yang
beralasan (reasonable doubt), sehingga hakim membebaskan terdakwa.
d.

saksi/ terdakwa mencabut keterangan. Bagi legal model, pencabutan keterangan
terdakwa menunjukan sikap tidak kooperatif terdakwa atau upaya pengingkaran
terdakwa dan menjadi petunjuk tentang kesalahan terdakwa, sebagaimana dalam
yurisprudensi (tetap) Mahkamah Agung no. 229 K/ Kr/1959. Namun, bagi
hakim dengan attitudinal model, dapat membawa pada posisi in dubio pro reo,
sebagaimana perkara Harso dari Wonosari tersebut. Pada perkara Harso dari
Wonosari, terdakwa telah mencabut keterangannya sementara kesaksian para
petugas hanyalah de auditu, sehingga hakim berada dalam keraguan yang
beralasan (reasonable doubt), dan membebaskan terdakwa.

e. Apabila keterangan saksi di persidangan tidak diberikan di bawah sumpah, baik
karena alasan saksi yang menolak untuk disumpah, karena usia saksi di bawah
15 tahun atau karena adanya ikatan darah / keluarga dengan terdakwa, sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut bukan merupakan alat bukti. Namun berdasarkan
ketentuan Pasal 161 ayat (2) KUHAP, maka hakim tetap dapat menilai
keterangan tersebut untuk “menguatkan keyakinan hakim” apabila telah ada alat
bukti lain yang memenuhi batas minimum pembuktian (dua alat bukti).
Keterangan saksi tidak di bawah sumpah tersebut dapat merupakan “petunjuk”
(alat bukti) jika terdapat persesuaian dengan keterangan saksi lain.
Sebagaimana ilustrasi sebagai berikut
proof

proof

proof

TRUTH/ KEBENARAN

Behind the shadow of reasonable doubt /
Reasonable doubt
. kesaksian dibacakan
. ada bukti,tp tidak sampai batas minimum
. sampai batas minimum,tp tidak cukup nilai
kekuatan pembuktian (keterangan palsu, tidak
commit
relevan, tidak jelas sumbernya, ketera-ngan
palsu, saksi hearsay).
. saksi anak
. saksi/ terdakwa mencabut keterangan
. saksi mahkota & hak non self incremination

Beyond A Reasonable Doubt

to

. 183 jo. 184 KUHAP :
pembuktian negatif
Min. 2 alat bukti + keyakinan
user
hakim
Alat bukti yang memenuhi
syarat formal dan materiil
Kekuatan alat bukti yang
bebas (tidak
mengikathakim)
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In dubio pro reo
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C. REKONSTRUKSI PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM HAKIM YANG
BERKEADILAN
Membangun paradigma pemikiran hukum hakim yang berkeadilan merupakan
wujud dari upaya merekonstruksi paradigma pemikiran hukum hakim. Kata
rekonstruksi/ re.kon.struk.si/ rékonstruksi, merupakan kata benda yang berarti 1.
pengembalian seperti semula; 2. penyusunan/ penggambaran kembali 784 . Dengan
demikian istilah upaya rekonstruksi yang berkaitan dengan pemikiran hukum dapat
diartikan

sebagai

penyusunan

atau

penggambaran

kembali

pemikiran

yang

diorientasikan pada perubahan cara berpikir, bersikap dan berparadigma.
Konsep keadilan yang dimaksud adalah bukan sekedar konsep keadilan
sebagaimana yang didengungkan oleh paham barat yakni keadilan distributif ataupun
keadilan korektif menurut Aristoteles yang terfokus pada terpenuhinya kebutuhan
masyarakat secara merata melalui proses legal semata (legal justice), namun juga
konsep keadilan sosial sebagaimana yang dibayangkan oleh falsafah Pancasila dan
hukum progresif. Konsep keadilan menurut hukum progresif berupaya keluar dari
konsep prosedural dan pemerataan belaka, dan berfokus pada keadilan timur yang
berkaitan dengan spiritual dan religiuslitas dan hanyut dalam regim musyawarah
mufakat dan sifat gotong royong. 785 Konsep keadilan sosial Pancasila mendasarkan
maknanya pada konteks hukum tidak semata dalam arti hukum positivis dalam konteks
yang lebih luas pada hubungannya menyangkut soal manusia dan kemanusiaan. Konsep
keadilan sosial lebih berwujud sebagai keadilan yang berkemanfaatan (kepentingan
umum).

Dengan demikian, konsep keadilan yang dimaksud adalah legal justice

(keadilan berdasarkan hukum tertulis) dan keadilan dari sudut pandang spiritual justice,
moral justice dan social justice:786
1) Spiritual justice berkaitan dengan penggunaan kecerdasan spiritual untuk
bangun hukum, dan tidak membiarkan diri terkekang oleh cara menjalankan
hukum yang „lama dan tradisional‟ yang lebih banyak melukai rasa keadilan.
Makna spiritual justice dicapai dengan cara berpikir yang tidak ingin dibatasi
aturan, juga tidak hanya bersifat kontekstual, keluar dari situasi yang ada dalam
usaha mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam, melampaui/
784
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menembus situasi yang ada. Berpikir spiritual tidak berhenti menerima keadaan,
tetapi kreatif dan membebaskan pemikiran, ia mungkin bekerja dengan
mematahkan patokan yang ada (rule breaking) sekaligus membentuk yang baru
(rule making), untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih sempurna.

787

2) Moral justice, yakni pencarian makna (hukum) lebih dalam hendaknya menjadi
ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Para stake holder
hukum didorong untuk selalu bertanya kepada nurani tentang makna hukum
lebih dalam.
3) Social justice, yakni hukum hendaknya dijalankan menurut prinsip logika saja,
tetapi dengan perasaan, kepedulian, semangat keterlibatan (compassion) kepada
bangsa, dan hukum memahami hukum sebagai institusi yang berfungsi untuk
menjadikan bangsa merasa sejahtera dan bahagia. Social justice selaras dengan
keadilan sosial Pancasila, yang mendasarkan maknanya pada konteks hukum
tidak semata dalam arti hukum positivis dalam konteks yang lebih luas pada
hubungannya menyangkut soal manusia dan kemanusiaan, sebagai keadilan
yang berkemanfaatan (kepentingan umum)
Bukan hal yang mudah untuk memetakan secara tegas antara spiritual justice,
moral justice dan social justice, karena ketiga sudut pandang keadilan tersebut
melibatkan conscience (hati nurani). Hati nurani adalah suatu fungsi intelek praktis,
suatu intelek dengan fungsi yang istimewa, yakni fungsi memutus kebenaran dan
kesalahan perbuatan-perbuatan individual. Ada tiga hal yang tercakup dalam hati
nurani: a). intelek sebagai kemampuan yang membentuk keputusan-keputusan tentang
perbuatan-perbuatan individual yang benar dan salah, b) proses pemikiran yang
ditempuh intelek guna mencapai keputusan semacam itu, dan c) keputusannya sendiri
merupakan kesimpulan proses pemikiran ini.788
Proses pemikiran untuk mencapai suatu keputusan nurani adalah sama seperti
yang terjadi dalam setiap pemikiran logis deduktif, yang menuntut adanya premis mayor
(prinsip umum), premis minor ( penerapan prinsip pada suatu kasus tertentu), dan
kesimpulan yang muncul dari kedua premis tersebut. Premis mayor yang digunakan
membentuk keputusan hati nurani adalah suatu prinsip moral umum, baik yang nyata
sendiri kebenarannya (tidak perlu penyelidikan lagi) ataupun kesimpulan dari pemikiran
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terdahulu yang ditarik dari prinsip-prinsip yang nyata sendiri kebenarannya, seperti
prinsip “kerjakan yang baik, hindari yang buruk”, “hormati hak orang lain”, dan
sebagainya. Premis minor memasukkan perbuatan khusus yang dikerjakan ke dalam
prinsip umum yang dinyatakan dalam premis mayor. Kesimpulan logis yang muncul
adalah keputusan hati nurani sendiri. 789 Hati nurani hakim dalam mengadili perkara
tidak lain adalah keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
Menurut Artidjo Alkostar, keyakinan hakim dapat berupa ainul yakin yakni
keyakinan berdasarkan pengamatan pancaindra (filsafat realisme790). Keyakinan Ilmul
yakin atau keyakinan berdasarkan pengetahuan atau doktrin (filsafat idealism) dan
Haqqul yakin atau keyakinan berdasarkan hati nurani, keimanan, transedental (filsafat
hermeneutika) keyakinan tentu berasal dari fakta-fakta hukum yang muncul secara sah
dipersidangan dan menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi hakim
untuk menjatuhkan putusan.791
Kedudukan pengadilan dengan hakim sebagai agent

dan pilar utama,

mempunyai peran penting, karena para pencari keadilan (justiciable) mengharap
mendapatkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Mewujudkan keadilan
tidaklah mudah, karena dibutuhkan hakim yang mempunyai kualitas dan integritas yang
tinggi. Untuk itu yang dibutuhkan bukan hanya pembenahan atau rekonstruksi perilaku
dan pemikiran hakim namun peran seluruh stake holder untuk turut bergerak, karena
hakim bukanlah aktor tunggal dalam menyelesaikan suatu perkara. Hukum merupakan
mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dan proses-proses di dalam
masyarakat.792
Menurut Satjipto Rahardjo, membangun hukum membangun makna ganda,
pertama , ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif
sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat
perkembangannya yang mutakhir atau biasa disebut sebagai modernisasi hukum; kedua,
789
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ia bisa diartikan juga sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa
pembangunan, yakni dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial
sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun. 793 Dengan
demikian,

membangun

hukum

adalah

memoderinisasi

hukum

sekaligus

memfungsionalisasikan hukum.
Membangun paradigma pemikiran hukum hakim yang berkeadilan, modern
sekaligus bersifat fungsional merupakan gambaran paradigma pemikiran hukum yang
ideal, harus ditempuh melalui upaya-upaya yang konsisten dan berkesinambungan.
Menurut Chambliss sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa
unsur yang mempunyai andil dalam proses pengolahan hakim menjatuhkan putusan:794
(a) Cara persoalannya sampai ke pengadilan. Bahan sengketa yang masuk dan
kemudian diolah menjadi keputusan sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi sosial
ekonomi serta latar belakang kultural masyarakat yang bersangkutan sendiri. Hanya
bahan-bahan tersaring yang dapat kesempatan diolah menjadi keputusan, sehingga
tidak semua masalah hukum yang timbul di dalam masyarakat dalam dilihat
pencerminannya dalam keputusan-keputusan hakim
(b) Sumber-sumber teori.
(c) Atribut-atribut pribadi hakim. Karkateristik yang melekat pada hakim, seperti latar
belakangnya, pendidikan, serta keadaan konkret pada waktu membuat keputusan
dapat mempengaruhi hakim. Dahendorf membuat statistik penyebab terjadinya
konservatisme hakim di German, para hakim merupakan hasil pembinaan suatu
pola pendidikan yang berasal dari generasi sebelumnya, terutama yang terdapat di
kalangan pegawai negeri .795
(d) Sosialisasi professional hakim. Sosialisasi para hakim terutama dikaitkan dengan
pendidikan yang diperolehnya untuk mencapai keahlian sebagai sarjana hukum.
sosialisasi merupakan tangga yang harus dilalui hakim untuk membentuk
kepribadian dan keahlian.
793
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(e) Tekanan-tekanan keadaan terhadap hakim. Hakim menempati kedudukan tertentu
dalam masyarakat, kedudukan mana tidak ditentukan secara otonom oleh hakim
melainkan sangat tergantung pada nilai-nilai dan susunan masyarakat. Tugas dan
pekerjaan sehari-hari hakim dilingkupi oleh harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan
anggota masyarakat yang diorganisir di sekitar tugas-tugas hakim.
(f)

Tekanan-tekanan keorganisasian terhadap hakim, dan.

(g) Alternatif-alternatif peraturan yang dapat dipakai.
Menurut Kuat Puji Prayitno dalam penelitian disertasinya yang berjudul
Rekonstruksi Pemikiran Hakim Pidana yang Integral (Studi tentang Penegakan Hukum
Pidana in concreto dalam Konteks Hukum Nasional), rekonstruksi hukum pidana
didudukkan dalam konteks sistem hukum nasional. Idenya dilatarbelakangi oleh tujuan
pembangunan sistem hukum nasional. Dalam pemikiran sistem pembangunan hukum
nasional dapat ditempuh melalui aspek substantif dalam regulasi hukum nasional,
melalui aspek struktural dengan pembinaan kelembagaan, atau melalui aspek kultural
khususnya pemikiran penegakan hukum yang ternyata masih parsial.

796

Fokus

pembahasan dalam penelitian Kuat Puji Prayitno adalah merekonstruksi pemikiran
hakim pidana dalam konteks pembangunan sistem hukum nasional yang diwujudkan
melalui pengkondisian

pembenahan regulasi, pembinaan kelembagaan melalui

pendidikan hukum, rekrutmen hakim dan penegakan etika profesi.
Menurut Adi Sulistiyono, krisis yang dihadapi pengadilan selama ini tidak dapat
dilepaskan dari keberadaan para hakim yang merupakan fungsioner dari kekuasaan
kehakiman, yang ditentukan oleh kinerja, kredibilitas dan profesionalitasnya.
Keterlibatan hakim tersebut berwujud: 1) keterbatasan pengetahuan hukum para hakim,
yang juga berkaitan pola rekrutmen calon hakim yang masih diwarnai dengan KKN
(korupsi, kolusi dan nepotisme), dan rendahnya gaji sehingga tidak menarik perhatian
para sarjana hukum yang berprestasi; 2) rendahnya moralitas hakim yang terlibat dalam
korupsi dan kolusi perkara, berkaitan dengan rendahnya “take home pay” atau
penghargaan pemerintah pada profesi hakim dibandingkan dengan “high consequence
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risk” tugas hakim dalam mendistribusikan keadilan 3) vonis hakim yang
membingungkan.797
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pemikiran hukum diartikan sebagai
pemahaman atas hakikat hukum, sedangkan paradigma hukum dimaksudkan sebagai
suatu titik awal mengungkapkan point of view atau perspektif dasar tentang hukum yang
akan membawa pada pandangan yang mengekspresikan hukum sebagai suatu sosok
(gesalt) institusi. Dengan demikian yang dimaksud dengan membangun kembali
(rekonstruksi) paradigma pemikiran hukum pidana yang berkeadilan, maknanya akan
merujuk pada penggambaran atau penyusunan kembali pemahaman atas hukum pidana
yang menjadi perspektif dasar yang akan membawa pada pandangan mengekspresikan
hukum sebagai suatu sosok (gesalt) institusi yang berkeadilan.
Berpijak dari pendapat Kuat Puji Prayitno mengenai kondisi-kondisi yang
diperlukan untuk mewujudkan rekonstruksi pemikiran hakim pidana yang integral,
pendapat Adi Sulistiyono mengenai peran kinerja, kredibilitas dan profesionalitas hakim
dalam membentuk wujud Mahkamah Agung, pendapat Satjipto Rahardjo mengenai
spiritual justice, moral justice dan social justice, maka sebagai cara penyusunan atau
penggambaran kembali paradigma pemikiran hakim yang diorientasikan pada keadilan,
akan merujuk pada: 1) aspek penanganan perkara pidana,

yang akan membahas

mengenai: pengembanan nilai keadilan dengan moral justification, mengaktifkan
kembali peran sanksi adat, 2) aspek pengawasan dan administrasi perkara, dan 3) aspek
substansi yang tidak hanya mengenai formulasi kebijakan regulasi hukum pidana
nasional, dan formulasi kebijakan aplikatif judisial (Mahkamah Agung berikut jajaran
badan peradilan di bawahnya) sebagai produk law maker dan law enforcer, dan ide
perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan pemidanaan yang berkeadilan.

1. Aspek Penanganan Perkara Pidana
Suatu sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem hukum pidana substantif, sub sistem
hukum pidana formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana. Sehingga
apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses
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pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem
pemidanan itu mencakup pengertian:798
1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan ;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan
dan pelaksanaan pidana ;
3. Keseluruhan

sistem (aturan

perundang-undangan)

untuk

fungsionalisasi

/ operasionalisasi/konkretisasi pidana;
Keseluruhan sistem (perundang-undangan) tersebut, mengatur bagaimana hukum
pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi
sanksi (hukum pidana). Secara doktrinal, bangunan konsepsional hukum pidana biasa
disebut ajaran-ajaran umum, seperti masalah tindak pidana, sifat melawan hukum,
kesalahan, pidana dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana, dan sebagainya.
Rumusan ketentuan pidana tersebut tidak hanya terdapat dalam KUHP sebagai aturan
umum, namun juga tersebar dalam aturan khusus (special rules). Kondisi yang
demikian terkadang menyebabkan ketidaksingkronan atau ketidakselarasan antara satu
ketentuan (yang bersifat umum, seperti dalam KUHP) dengan ketentuan lainnya, yang
menyulitkan hakim dalam aplikasinya. Ketiadaan tujuan hukum pidana nasional
merupakan alasan utama, dan untuk itulah sangat diperlukan suatu paradigma pemikiran
yang

dapat

membantu

menuntut

hakim

untuk

menentukan

pidana

atau

mengkonstrusikan rumusan hukum pidana menjadi suatu bentuk pemidanaan atau
putusan yang berkeadilan.
Pembahasan tentang aspek penanganan perkara, merupakan bahasan

„cara

bagaimana pemikiran hakim mewujudkan keadilan‟, yang meliputi bahasan:
pengembanan nilai keadilan dengan moral justification, mengaktifkan kembali peran
hukum adat.

a.

Pengembanan Nilai Keadilan melalui Moral Justification
Salah satu sumber hukum adalah moralitas. Bahkan secara ekstrim A.L Kroeber

berkaitan dengan toeri “natural offences” menegaskan bahwa tidak ada perubahan
evolusi atau perkembangan moralitas manusia sejak jaman barbar sampai civilization
(peradaban/ modern), tidak ada perbedaan antara moralitas orang barbar dengan diri
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kita, “ any people, or any person even, has ever really regulated conduct by ideas or
reason, is a delusion, … because our acts spring from purely rational motives. There
can be no doubt that the essential moral ideas of man spring from instinct.799
Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat perkembangan

di mana orang ingin

berpaling kepada hukum untuk mengukuhkan moralitas itu ke dalam bentuk peraturan
yang konkrit, agar dapat diterapkan dalam masyarakat dengan lebih baik. Siasat itu
cukup rasional, karena apabila suatu moralitas diangkat dalam peraturan, maka ia akan
segera menjadi bagian dari sistem hukum dan bersamaan dengan itu pula didukung oleh
suatu organisasi pelaksananya yang lengkap, seperti pengadilan. Sebaliknya apabila ia
tetap dibiarkan dalam bentuk moralitas, maka pelaksanaannya semata-mata bertumpu
pada daya sentuhnya terhadap hati nurani anggota masyarakat. 800 Dalam taraf inilah
kedudukan Hakim sangat berperan untuk mengemban nilai moralitas dalam putusannya.
Menurut Adi Sulistiyono, hubungan hukum dengan moral terbagi dalam beberapa
pola, antara lain: 1) moral dimengerti sebagai yang menghubungkan hukum dengan
ideal kehidupan sosial, politik, kesejahteraan sosial dan keadilan bersama; 2) hanya
perjalanan sejarah nyata, melalui kodifikasi hukum positif yang berlaku, sanggup
memberikan bentuk bentuk moral dan eksistensi kolektif. Perwujudan moral melalui
perjuangan diantara pertarungan kekuatan dan kekuasaan di dalam konflik kepentingan,
3) voluntarisme, moral tidak hanya memiliki makna dalam kehidupan, namun juga
sesuatu yang transeden yang tidak dapat direduksi dalam hukum dan politik, 4) moral
sebagai ungkapan kewibawaan tertentu, dan 5) moral sebagai etika konkret. Dari pola
hubungan hukum dan moral dengan perspektif moral sebagai bentuk yang
mempengaruhi hukum (pola ke 1 sampai 3), seperti contohnya: „hendaklah hukum
bersifat adil‟ atau „jangan merugikan orang lain‟, merupakan gagasan yang masih
memerlukan perwujudannya dalam bentuk rumusan hukum positif,801 dan yang akan
menjadi bahasan dalam pengembanan nilai keadilan.
Perdebatan apakah hukum berkaitan dengan moralitas, tidak pernah selesai.
Austin dengan ekstrem memisahkan hukum dan moralitas, sementara filsuf oriental
berpendapat sebaliknya. Jawabannya bukan hanya teoritis namun juga praktis. Umum
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menyatakan bahwa manusia menghormati hukum sebagai suatu keadilan yang
sistematis, dan keadilan sendiri adalah suatu prinsip-prinsip moral masyarakat. Hukum
positif dipahami sebagai sebagai suatu code of rules, memiliki hubungan dengan code
of morals law (kitab hukum moral), kewenangannya berasal dari sifat hukum moral
untuk menentukan adil atau tidak adil. Hal ini tentunya dianggap tidak mencukupi oleh
tujuan ilmu pengetahuan, para ahli hukum, sehingga terpaksa ditinggalkan. Sementara
para juris menegaskan bahwa hukum sepenuhnya independen. Namun independensi
sepenuhnya tidak ada dalam kenyataan. 802
Apa yang menuntun hakim untuk menentukan pidana? Selain dari apa yang
dituntun oleh undang-undang, hakim juga harus dipimpin oleh perasaan hukumnya.
Perasaan hukum itu bukanlah sesuatu yang bersifat subjektif, suatu sentiment,
melainkan cara bagaimana hukum itu telah berespon dengan diri dan perasaan. Perasaan
hukum itu adalah suatu keyakinan, di mana kita merasakan tentang suatu hakikat dari
hukum itu sendiri.803
Pada kenyataannya, tafsir monolitik bukan sekedar mitos dalam pemikiran hakim.
Ketika hakim (pidana) melakukan penalaran, cara pandang monistik sebagaimana ilmu
alam mempelajari benda-benda mati, memang benar-benar diterapkan. Perilaku manusia
direduksi, seseorang dihukum bukan hanya karena ia jahat atau baik, melainkan karena
perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur (pasal) hukumnya. Pasal-pasal dalam ranah
hukum positif merupakan kalimat deklaratur/ deskriptif (as it is), yang tak bermaksud
membuat penilaian atas dasar penilaian buruk-baik (as ought to be), melainkan secara
positif dan forma tentang apa faktanya (berupa perbuatan atau peristiwa) yang relevan
dengan persoalan hukum, dan apa pula akibat hukumnya.804
Sesungguhnya “positivisme hukum” berangkat dari “positivisme logis” (filsafat
hukum), namun “positivisme hukum” mereduksi logiko-empirisme yang berangkat dari
penalaran bahwa kebenaran hanya mungkin diverifikasi melalui pembuktian empiris.
Positivisme logis (aliran filsafat), dalam wacana filsafat pengetahuan (epistemologi)
berangkat dari empat asas: empirisme, positivisme, logika dan kritik ilmu. Empat asas
ini kemudian mengejewantah menjadi lima asumsi dasar: 1) logiko empiris, 2) realitas
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objektif, 3) reduksionisme, 4) determinisme, dan 5) bebas nilai. Logiko empiris berpijak
dari pemikiran bahwa kebenaran (ilmu pengetahuan) hanya bisa diverifikasi melalui
pembuktian empiris. Setiap pengetahuan diperoleh secara aposteriori, bukan apriori.
Akan tetapi model penalaran “positivisme hukum” justru menghindari asas logika
empirisme. Ilmu hukum dogmatis terkadang menghindari kebenaran-kebenaran yang
secara empiris dapat dibuktikan “ketidakbenarannya”.805
Menurut Jerome Frank, sejak dulu, sekarang dan waktu-waktu yang akan datang,
bagian terbesar dari hukum bersifat samar-samar dan bervariasi. Menurutnya, keadaan
ini karena hukum berurusan dengan hubungan antar manusia dalam segi-seginya yang
sangat kompleks. Oleh karena itu mengharapkan hukum akan dapat memberikan
kepastian yang berlebihan merupakan kekeliruan. Hal itu tidak berakar pada sesuatu
yang nyata, tetapi menginginkan sesuatu yang tidak nyata.806
Dalam praktek peradilan, tidak ada kasus-kasus yang betul-betul sama, yang ada
hanyalah kemiripan, kesamaan atau keserupaan. Kesamaan atau keserupaan suatu kasus
merupakan suatu penilaian yang subjektif, apa yang nampak serupa bagi seorang hakim
belum tentu dipandang sama oleh hakim yang lain. Walaupun demikian, Molly
Cheang mengingatkan bahwa penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana
yang

sama (same

berbahayanya

offence) atau

dapat

terhadap

tindak-tindak

diperbandingkan (offences

of

pidana

comparable

yang

tingkat

seriousness),

adalah tanpa dasar pembenaran yang jelas.807
Ketika hakim menerapkan suatu norma umum dari hukum yang dianggap valid
dari suatu perkara, sesungguhnya tidak sama dengan yang dirumuskan in abstracto
dalam norma hukum (perundang-undangan). Premis mayor merupakan peraturan
perundang-undangan, premis minor merupakan fakta, namun fakta tersebut tidak dapat
dicocokan begitu saja (terberi). Semua fakta harus dipersepsikan, dikualifikasikan
berdasarkan katagori-katagori hukum, yang selama melakukan persepsi, kualifikasi
dipengaruhi oleh faktor-faktor pendidikan, proses-proses psikologi, orientasi seksual,
ideologi dan sebagainya. Kala itulah dalam ilmu hukum normatif (penalaran) diperlukan
juga metode induktif, guna mengkonstruksikan fakta-fakta materiil menjadi fakta
hukum. Fakta-fakta materiil hukum itu dipilah-pilah, bahkan menggunakan proses
805
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persepsi dan kualifikasi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum untuk dapat
menjadi fakta hukum. Fakta hukum bukanlah bahan mentah, melainkan fakta yang
sudah diinterpretasikan dan dievaluasi. Demikian pula simpulannya, tidak begitu saja
“mengalir” dari premis-premis silogisme.808 Dengan demikian, pola penalaran hakim
dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret adalah dengan memadukan dua pendekatan
sekaligus secara bersamaan, yakni pola bottom-up yang nondoktrinal-induktif dan pola
top-down yang doktrinal deduktif.
Selanjutnya adalah bagaimana semua informasi masuk dan berinteraksi selama
hakim bernalar. Objektifitas adalah penghargaan tertinggi yang diberikan paham
positivistik terhadap kerja pancaindra selama proses berpikir. Pancaindra akan bekerja
secara objektif memberikan gambaran kenyataan dunia luar diri hakim sebagaimana
adanya, tanpa mengubahnya. 809 Ketika terjadi proses pencarian kebenaran melalui
observasi data yang didapat selama pemeriksaan indrawi di persidangan, pada saat
itulah terjadi pemilahan-pemilahan melalui kesadaran (kognitif) hakim, disinilah
kedudukan sentral dari moral810 berperan. Penetapan pendirian moral hanya dapat benar,
jika ia dapat dibenarkan secara rasional berkenaan dengan partisipan lain yang terlibat
dalam diskusi moral, partisapan lain itu utamanya adalah terdakwa dan penuntut umum
serta korban. Proses ini telah menggeser objektivisme 811 menjadi intersubjektif,
sehingga tercipta keterjalinan faktual antara hukum dan moral.
Standar moral manusia banyak ditentukan oleh tingkat perkembangan sosialnya,
intelegensinya dan ilmu pengetahuan yang berkembang. Moralitas tumbuh dan
berkembang dalam kehidupan manusia sebagai pembuka bagi kehidupan yang lebih
maju ke arah kehidupan yang membahagiakan dan penuh makna. Oleh karena itu,
problem moral tidak sekedar masalah moral itu sendiri, tapi juga masalah sosial,
ekonomi dan politik. Para pemikir moral banyak memberikan jawaban atas “apa yang
808

Metode induksi dalan mempreskripsikan sebenarnya bukan hanya ketika mengkonstruksi fakta
hukum, namun juga ketika penalarannya berdasarkan kasus-kasus terdahulu (yurisprudensi).
(Khudzaifah Dimyati, Op.cit. hlm.35 )
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JJ.H.Bruggink, Op.cit. hlm.185
810
Istilah moral selalu bermakna ganda, pertama moral sebagai keseluruhan kaidah dan nilai
berkenaan dengan ihwal baik atau perbautan baik manusia. Tidak memenuhi kaidah/nilai “baik” ini
maka perbuatan atau pribadi orang itu dinilai jahat atau jelek. Sedangkan istilah “perbuatan” meliputi
kegiatan merasa, berpikir atau berbicara. Kedua, “moral” mempunyai arti sebagai keseluruhan kaidah
dan nilai yang disebut “etika”. Permalahan moral tidak dapat dipecahkan melalui diskusi rasional. Moral
timbul dari kepercayaan, intuisi, perasaan, emosi, hastar dan sebagainya, singkatnya dari kemampuancommit
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baik dan tidak baik”, “apa yang pantas dan tidak pantas”, seperti aliran deontologis (non
naturalistik), teleologis (subejktif) dan naturalistik.812
Penalaran sebagai suatu proses berpikir untuk menghasilkan kesimpulan berupa
pengetahuan. Pengetahuan sendiri merupakan sintesis dari unsur-unsur apriori
(pengetahuan yang lepas dari pengalaman) dan unsur-unsur aposteriori (pengetahuan
berdasarkan pengalaman). Sedangkan untuk memperoleh pengetahuan yang rasional,
menurut Kant, rasio akan menempuh tiga tahapan refleksi: tahap pertama; pengetahuan
indrawi. Menurut Kant, kenyataan sejati tidak dapat diketahui meskipun setiap obyek
yang kita ketahui mengandaikannya sebagai suatu “das Ding an Sich” (benda pada
dirinya). Yang diketahui manusia hanyalah gejala yang dipancarkan oleh das Ding an
sich sebagaimana yang tertangkap oleh pancaindra, yakni kesan indrawi yang disebut
fenomenon. Apa yang tertangkap dalam ruang dan waktu masih bersifat gejala dan
belum dapat disebut pengetahuan empiris yang objektif. Untuk menjadi pengetahuan
empiris yang objektif, kesan-kesan indrawi harus diolah dan ditata oleh verstand
kenyataan, ditangkap oleh pengamatan indrawi. Tahap kedua; pengetahuan yang
indrawi itu kemudian diolah dan ditata oleh akal budi/ verstand yang menjalankan
fungsi

teoritikal

melalui

bentuk-bentuk

pikiran (katagori) sehingga

menjadi

pengetahuan empiris. Sebaliknya, materi impresi indrawi diarahkan kepada bentukbentuk pikiran transedental yang logis dari akal budi, dan tahapan ketiga: hanya dengan
keterjalinan secara timbal balik, pengetahuan empiris itu adalah hasil sintesis antara
keputusan-keputusan yang telah dihasilkan pada tahap (vernunft).813
Bagaimana jika dalam proses internalisasi (pemilahan-pemilahan melalui
kesadaran/ kognitif) hakim dalam proses berpikir terjadi konflik internal. Positivisme
sangat menyadari hal ini sehingga memisahkan pertimbangan moral dari penalaran,
walau dalam kenyataannya hukum dan moral saling terjalin erat. Menurut Kant,
manusia adalah mahluk berbudi yang tidak sempurna, adakalanya ia tidak senantiasa
mampu bertindak menurut prinsip-prinsip objektif karena terjebak pada keinginan atau
dorongan irrasional (seperti hakim terpaksa bertindak sesuai norma hanya karena
diawasi oleh Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA). Oleh sebab itu, Kant
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Hendra Akhdiat, op.cit, hlm. 260-261.
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menyatakan seharusnya prinsip objektif itu tidak bersifat “harus” (imperatif) semata,
tapi menjadi “mengharuskan” karena menjadi perintah budi. Bagi Kant, apa yang baik,
secara praktis adalah apa yang menentukan kehendak berdasarkan pandangan objektif
semata, bukan karena alasan-alasan subyektif.814
Kant meyakini bahwa suatu pembenaran objektif jika pada prinsipnya ia dapat
diuji dan dimengerti oleh siapapun, bebas dari dorongan hati, perasaan-perasaan
keyakinan seseorang.

Sebaliknya menurut

Karl Popper, „objektifitas‟ dalam

kenyataannya harus dapat diuji secara intersubjektif.815 Akan tetapi manusia tidak selalu
mau melakukan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu pemahaman moral atau etis
dalam proses internalisasi hakim dapat merujuk pada tiga pengertian etis dalam aspek
aksiologi pemikiran: idealisme-etis, deontologisme-etis dan teleologisme-etis.816
Idealisme-etis adalah aspek aksiologi yang meyakini bahwa ukuran baik dan
buruk dalam bertindak ditetapkan oleh nilai-nilai spiritual. Dalam idealisme-etis, intuisi
sangat berperan penting. Konsep imperatif-katagoris Kant sangat dekat dengan
idealisme-etis. Dalam idealisme-etis, asas atau norma bersifat self evident yang sebagian
besar dapat dipahami langsung secara intuitif. Dimensi aksiologis dari idealisme-etis
mengerucut pada pencarian keadilan.
Deontologis-etis, meletakkan ukuran baik-buruk tindakan pada perilaku itu
sendiri, bukan dari akibatnya. Suatu tindakan baik apabila tindakan sesuai dengan
aturan (norma) positif. Deontologis-etis tidak menuntut kepatuhan tinggi seperti
imparatif katagorif, contohnya aturan normatif dalam sistem perundang-undangan
sebagai tempat meletakkan kewajiban deontologis. Pada umumnya norma hukum sudah
dirasa cukup dengan meletakkan ketaatan secara fisik, tidak perlu sampai mendalami
ada tidaknya motivasi yang hipotesis. Kalaupun ada, tatarannya hanya sampai pada
melihat ada tidaknya unsur kesengajaan, sehingga dalam hukum pidana penerapan berat
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Shidarta, Op.cit, hlm.74. Ada dua macam imperatif yang berkaitan dengan tindakan manusia:
imparatif hipotesis dan imperatif katagoris. Imparatif hipotesis menyatakan keharusan praktis suatu
tindakan yang mungkin sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Imperatif katagoris
adalah perintah kesusilaan yang mutlak, dan semua tindakan yang diwajibkan adalah baik dalam arti
moral. Menurut Kant yang terbaik adalah imperatif katagoris.
815
Karl Popper, Logika Penemuan Ilmiah, hlm. 27-28. Karl Popper tidak menuntut agar setiap
pernyataan (ilmiah) dalam kenyataannya harus diuji sebelum diterima, tapi menuntut bahwa setiap
pernyataan harus mampu diuji. Popper menolak pandangan bahwa adanya pernyataan di dalam ilmu
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ringannya pemidanaan membedakan antara dolus (kesengajaan) dengan culpa
(kelalaian). Dimensi aksiologis deontologis-etis mengerucut pada kepastian hukum.817
Sedangkan teleologisme-etis (eudomonisme), mempunyai ukuran pada hasil,
sehingga aspek aksologisnya merambah ke banyak sisi, baik dari sudut psikologis
maupun ekonomis. Paham teleologis-etis ini menurut Sony Keraf, mempunyai dua
pemikiran: egoisme dan utilitarianisme. Dalam pandangan egoisme, tindakan dari setiap
orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan
dirinya sendiri sebagai satu-satunya tujuan dan kewajiban moral. Egoisme dapat
dibedakan dalam dua: egoisme-etis dan egoisme-psikologis. Egoisme-etis dapat
diartikan sebagai teori etika yang menyatakan bahwa satu-satunya tolak ukur mengenai
baik buruknya suatu tindakan seseorang adalah kewajiban untuk mengusahakan
kebahagiaan dan kepentingan orang lain. Dalam konteks ini, egoisme-etis dipersamakan
dengan pragmatisme. Egoisme-etis adalah aspek aksiologis yang bermakna netral
karena pada dasarnya setiap orang memang perlu mempertimbangkan kemanfaatan
pribadi tindakannya, yang akhirnya akan membangun sikap bekerja lebih keras dan
berkompetisi. Namun disisi lain, egoisme dapat berbelok ke arah negatif yakni secara
psikologis tertanam bahwa tujuan dan kepentingan pribadi adalah segalanya, sehingga
tujuan menghalalkan cara, inilah yang disebut Egoisme- psikologis. Sedangkan
teleologis-etis dalam pandangan utillitarianisme, melihat pada tujuan dan kepentingan
masyarakat. Jika terdapat pertentangan antara kepentingan pribadi dan sosial, maka
kepentingan orang banyak yang didahulukan.
Dengan demikian, ketiga jenis etika (etis)/ moral tersebut harus dapat bekerja
secara secara seimbang pada proses berpikir hakim, yakni Deontologis-etis mengerucut
pada kepastian hukum, teleologisme-etis dalam bentuk egoisme-etis atau pragmatis
yang diartikan sebagai teori etika yang menyatakan bahwa satu-satunya tolak ukur
mengenai baik buruknya suatu tindakan seseorang adalah kewajiban untuk
mengusahakan kebahagiaan dan kepentingan orang lain, dan

utilitarianisme

(mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan pribadi) yang
mengerucut pada kemanfaatan.
Lon Fuller dalam bukunya yang pertama, membahas hubungan antara hukum dan
moralitas, membagi moralitas dalam 4 katagori yang digolongkan dalam 2 set: Set
pertama berisi “morality of aspiration”
dan to
“morality
of duty”. Morality of aspiration
commit
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sejalan dengan konsep „ethics‟( a desire norm of human conduct independent of any
consederation of actual current human activities atau suatu norma perilaku manusia
yang terlepas dari pengaruh pertimbangan perilaku terkini manusia). Morality of duty
mempunyai pengertian sama dengan terminology morallitas. Terminologi dan
pendekatan “morality of aspiration” dan “morality of duty” tidak dapat setiap saat
dipertukarkan dengan pengertian “moralitas dan ethics”. Set kedua: “external morality
of law” dan “internal morality of law”. Internal morality of law berkaitan dengan
prosedur pembentukan law (hukum), yakni tehnis yang digunakan para legislator dalam
menentukan substansi hukum mana yang akan diterapkan. Eksternal morality of law
merujuk pada isi dari

rule of law (isi hukum) yang diterapkan pada para arbiter

(pengadil/ hakim) dalam memutus perkara.818
Morality of aspiration merupakan pengembangan dari teori hukum alam, norma
pada morality of aspiration tidak merujuk pada „morality of duty‟. Morality of
aspiration merupakan kunci dari tujuan dan keinginan manusia dalam memperjuangkan
kepentingan terbaik manusia. Menurut Fuller bagian terbesar dari hukum/ undangundang (law) secara mendasar berkaitan dengan „morality of duty‟ daripada „morality of
aspiration‟. Fuller kuatir jika perhatian dicurahkan terlalu berlebihan pada morality of
aspiration, dapat membuat masyarakat membentuk suatu bentuk hukum (body of law)
yang menggambarkan mana perilaku yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Hukum
yang demikian dapat mencegah kemampuan pengembangan diri seseorang, bakat dan
kebebasan berperilaku bagi kepentingan terbaik manusia. Hukum yang terlalu
mengakomodir kemanusiaan dapat menjadi hukum yang kaku dalam pelaksanaannya.819
Fuller mensyaratkan 8 langkah yang merujuk pada „internal morality of law‟ agar
dapat dikatakan sebagai suatu hukum: (1) hukum bersifat umum (it operate throught
general norms), 2) diundangkan untuk diketahui semua orang yang tercakup dalam
hukum itu (its norms are promulgated to the people whose conduct is to be
authoritatively assessed by reference to them), 3) tidak berlaku surut (its norms are
prospective rather then retroactive), 4) jelas (the authoritative formulations of its norms
are understandable rather than opaquely unitenlligible), 5) tidak kontradiktif (its norm
are logically consistent with one another), 6) memiliki kemungkinan untuk dipatuhi (its
norm did not require modes of conduct that are starckly beyond the capabilities of
commit to user
818

Edwin W Tucker, “The morality of the Law”, Indiana Law Journal, Vol. 40/ Issues 2, hlm. 271
819
Ibid, hlm. 272-273.

perpustakaan.uns.ac.id

432
digilib.uns.ac.id

people within the jurisdiction), 7) tetap (the contens of norm, remain mostly unchanged
for periode of time long enough to induce the familiarity), dan 8) adanya kesesuaian
antara aturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya (its norm generally effectuated
in accordance with what they prescribe, so that the norm…are implemented).820
Menurut Prof Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo,
“penjatuhan pidana adalah suatu pergulatan kemunusiaan”, yang menggambarkan apa
yang seharusnya berkecamuk dalam diri hakim saat memeriksa dan mengadili. Suasana
pergulatan batin yang diistilahkan Satjipto dengan “perang di balik toga”, sering terjadi
ketika hakim harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari
benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan, dihadapkan aturan hukum,
fakta-fakta, argument terdakwa/ advokat, dan lebih dari itu harus meletakkan telinganya
di jantung masyarakat, hakim harus juga mewakili suara rakyat yang unpresented dan
under represented ( diam dan tak terwakili).821
Menurut Benjamin N. Cardozo , putusan hakim itu bukan semata-mata lahir dari
„ramuan hukum‟ misalnya preseden atau undang-undang, tetapi kombinasi antara
„ramuan hukum‟ dan „ramuan non hukum‟. Ramuan non hukum itu antara lain: some
consideration of social welfare, common standarts of justice and morals. Cardozo
menulis: “…that strange compound which is brewed daily in the caldron of courts, all
these ingredients enter in varying propotions” (berbagai unsur yang sifatnya asing satu
sama lain, yang setiap hari diramu dalam ketel-ketel pengadilan, maka semua ramuan
ini masuk dengan proposisi yang beragam). Cardozo menyatakan hukum buatan hakim
atau putusan hakim adalah salah satu dari realitas-realitas kehidupan yang ada.822
Adalah suatu kenyataan bahwa setiap masyarakat memiliki hukum yang tidak adil
(unjust law). Hukum dan sistem hukum tersebut adalah tidak sempurna, namun hukum
dan sistem hukum tersebut adalah hukun yang senyatanya. Hukum tetaplah hukum
meski secara moral tidak dapat dipertahankan. Namun jika penafsiran atau penerapan
atau keberlakuan hukum selalu dipertanyakan rakyat atau pengacara atau legislator,
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Edwin W Thaker, op.cit, hlm.274, lihat pula Matthew H. Kramer, “What is Legal Philosophy?,
Metaphilosophy, Vol. 43, NOS,1-2, January 2012, hlm. 127, dan Petrus C.K.L.Bello, Hukum dan
Moralitas, Tinjauan Fislasaf Hukum, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 80.
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maka hukum harus ditafsirkan melalui cara moralitas atau diamandemen sedemikian
rupa sehingga secara moral dapat dipertahankan.823
Menurut Subiharta, moral tanpa hukum tidak berdaya dan hukum tanpa moral
tidak bernilai. Hukum praktis sebagai keutamaan bersendikan moral, memberikan
keadilan, kepastian hukum, keseimbangan dan kemanfaatan. 824 Ketika pengertian
hukum tidak dapat didefinisikan secara seragam karena sudut pandang yang berbeda,
sementara antara hukum dan moral saling berkaitan dan saling mengisi, maka hukum
yang ideal (termasuk putusan hakim) adalah hukum yang bermoral.
Menurut Bernard L Tanya, proses persidangan sebagai forum “penentuan
kebenaran” dan “mengupayakan keadilan” memiliki dua isue utama, yakni fairness dan
moral. Fairness di analogikan sebagai due process of law di mana unsur minimal dalam
due process of law adalah hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial
court (mendengar, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian dan peradilan yang jujur
dan tidak memihak). Sedang moral berkaitan dengan perspektif etika (etika normatif,
etika teleologis, etika utilitarian tindakan dan etika utulitarian aturan). 825 Pembahasan
etika utilitarian juga merupakan pembahasan mengenai social justice (keadilan sosial).
Social Justice.
Social justice didefinisikan sebagai “…a promoting a just society by challenging
injustice and valuing diversity”. it exist when “all people share a common humanity
and therefore have a right to equitable treatment, support for their human rights, and a
fair allocation of community resources”.826
(Mendorong masyarakat yang adil dengan menantang ketidakadilan dan menghargai
keragaman, yang ada ketika semua orang berbagi kemanusiaan dan memiliki hak untuk
perlakuan sederajat, mendukung hak asasi manusia dan alokasi sumber daya manusia
secara adil)
Konsep keadilan sosial (social justice) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa
dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga
tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang
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Hukum dan Peradilan, Vol. 04 nomor 3 November 2015, hlm. 385.
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berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universilitasnya
menjadi tidak pasti.827
Menurut John Rawl, social justice merujuk pada “justice as fairness”. Rawl
berpendapat, apabila aturan-aturan yang berkaitan dengan pranata sosial utama di dalam
masyarakat digantungkan semata-mata pada prinsip utilitarian, maka anggota
masyarakat yang minoritas akan selalu menjadi korban ketidakadilan dan hal tersebut
tidak dapat ia terima. Oleh karenanya, menurut Rawls, dalam membuat aturan-aturan
yang berkaitan dengan pranata sosial utama di dalam masyarakat, yaitu konstitusi
politik dan aturan terkait urusan ekonomi dan sosial yang mendasar (principal economic
and social arrangements), penetapan hak dan kewajiban yang fundamental bagi
masyarakat haruslah berlandaskan pada suatu prinsip keadilan, yang tidak dapat
dikesampingkan oleh tawar-menawar politik.828
Menurut Jimly Assidiqy, ide tentang keadilan memang mengandung banyak
aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan
bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan
ekonomi ataupun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilainilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh
para filosof. Namun, akhir dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu
adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan
kolektif dalam masyarakat. Artinya, akhir dari semua ide tentang keadilan hukum dan
keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa
konsep keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide
kemanusiaan tentang keadilan. Konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya
menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah keadilan
sosial, terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan
atas prinsip-prinsip persamaan/ equality dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial
terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang
bersifat asas.829
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Indonesia telah menempatkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara atau norma
fundamental negara (staatsfundamentalnorm) yang merupakan sumber dari segala
sumber hukum. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai norma fundamental, maka
pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilainilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut dikonkritisasi ke dalam norma-norma
hukum.830
Keadilan Sosial ada dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima ini tidak lain
merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila
keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang kesemua ini harus
menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.831
Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai-nilai
keadilan sosial yang meliputi: a) perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan
terutama bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, b) perwujudan keadilan sosial itu
meliputi seluruh rakyat Indonesia, c) keseimbangan antara hak dan kewajiban, d)
menghormati hak milik orang lain, e) cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata
material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, f) cinta akan kemajuan dan
pembangunan.832
Pancasila tidak dirumuskan sebagai suatu kalimat normatif, karena tidak memuat
kalimat yang berisi suruhan, larangan, atau kebolehan dalam berperilaku. Pancasila juga
tidak dilengkapi dengan ancaman sanksi apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar.
Dengan dua karakteristiknya tersebut, dan bahkan walaupun Pancasila dikenali oleh
masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, Pancasila tidak
sepenuhnya dapat disebut sebagai aturan sebagaimana dikemukakan oleh Austin dan
Hart. Konsekuensinya, Pancasila tidak memenuhi hasrat kepastian hukum dari aliran
positivisme dan interpretasinya memiliki spektrum yang luas, termasuk melibatkan
variabel-variabel non hukum (seperti logika dan moral), yang pada akhirnya
membuatnya sulit untuk diterima oleh para pengikut Kelsen. Akibatnya, hakim justru
lebih merasa terikat pada aturan perundang-undangan dan secara faktual Pancasila
830
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menjadi sumber hukum yang lebih inferior dengan daya ikat dan keberlakuan yang
lemah.833
Pancasila adalah cita hukum (rechtsidee), dan dalam kedudukannya sebagai cita
hukum inilah Pancasila berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
selaras dengan jenjang norma hukum Hans Kelsen (stufenbau theorie) Pancasila
berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staat fundamental norm, yang
diikuti oleh staatgesetz (aturan dasar negara) yakni UUD, lalu formal gesetz (undangundang formal) yakni UU dan Perpu, kemudian verordnung en autonome satzung
(peraturan pelaksana atau peraturan otonom) yakni mulai dari peraturan pemerintah
sampai peraturan kepala daerah. Dalam kedudukan sebagai norma dasar ini Pancasila
merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang menjadi dasar atau
acuan pembentukan undang-undang dasar/ konstitusi dan peraturan perundangundangan lain di bawahnya, sehingga Pancasila mempunyai fungsi konstitutif dan
regulatif.834 Dalam posisi Pancasila sebagai norma dasar (grundmorm), maka Pancasila
dapat menjadi acuan/ pedoman/ alat uji dalam pengembanan hukum di peradilan.
Menurut Manuel Kaisiepo, sebagai ideologi terlalu normatif untuk bisa
menjangkau persoalan-persoalan ekonomi dan sosial (termasuk hukum) secara konkrit.
Pancasila secara metodologi lemah dibandingkan ideologi semacam sosialisme (ide
perencanaan terpusat dan ekonomi sosial) atau liberalisme (ide pasar, privatisasi dan
distribusi), karena Pancasila masih bergelut di tingkat normatif dan abstrak. Namun
demikian, hal itu tidak perlu membuat bangsa Indonesia berkecil hati, karena justru
kenyataan ini harus menjadi pendorong untuk mencari formula terbaik dari prinsipprinsip yang ada dalam Pancasila yang abstrak, dengan tetap dijadikan pedoman dalam
menilai suatu kebijakan.835
Menurut Ronald Dworkin, seorang hakim mempunyai data dan informasi yang
lebih banyak dibandingkan para penyusun undang-undang, bisa menyimpulkan bahwa
ada klausula yang memberikan perlindungan yang setara. Para hakim berperan untuk
memaknai hukum dengan nilai-nilai moralitas dan keadilan, karena makna teks dalam
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hukum tertulis tidak sebagaimana adanya, melainkan terlepas dari keyakinan para
penyusunnya dulu atau keyakinan baru para Hakim.836
Keyakinan Hakim adalah intuisinya, di mana pertimbangan intuitif merupakan
pertimbangan vital yang menggunakan segala aspek kecerdasan dan sensibilitas
individu. Intuisi dapat menghindarkan orang dari pilihan yang menyebabkan keburukan
untuk dirinya maupun orang lain.837
Penalaran hakim yang berkeadilan sebagai suatu kegiatan atau proses tentunya
diwujudkan dalam proses persidangan sebagai forum “penentuan kebenaran” dan
“mengupayakan keadilan” khususnya keadilan sosial, yang dalam pelaksanaannya dapat
diwujudkan melalui pengambilan kebijakan atau diskresi yang mengutamakan fairness,
moral, tidak terbelenggu pada paham positivis. Menurut Francs Rusels sebagaimana
yang dikutip oleh M.Yahya Harahap, untuk dapat membuat putusan hakim yang
berkualitas, yang tentunya dapat dikategorikan sebagai stare decisis, maka perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, putusan tersebut harus mengandung
“ratio decidendi”, yakni: a) putusan menjelaskan dasar-dasar hukum yang actual
sebagai landasan pertimbangan, atau b) putusan menjelaskan „alasan-alasan hukum
yang aktual‟ dan „rasional‟, dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan
hukum yang diterapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan, dan c) semua „fakta‟
yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan
seksama. Kedua, putusan juga harus mengandung „obiter dicta‟ yakni memuat: a) halhal yang tidak pokok namun yang dapat menjelaskan lebih terang „ratio decidendi‟ yang
harus tertuang dalam putusan, b) dengan demikian kandungan „obiter dicta‟ dalam
putusan merupakan pelengkap „ratio decidendi‟, meskipun „obiter dicta‟ bukan hal
yang pokok dalam putusan. 838 Pada proposisi obiter dicta inilah moral justification/
pertimbangan moral dan social justice ditempatkan. Rumusan kandungan suatu putusan
hakim dapat digambarkan sebagai berikut:
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Dasar hukumnya
Ratio decidendi
Putusan

Alasan hukum yang aktual &rasional

Obiter dicta/
pelengkap

Fakta-fakta

Moral justification+ social justice

Sebagai contoh adalah putusan hakim Bismar Siregar yang sarat akan pertimbangan
moral dan social justice

dalam perkara “bondan”

839

(Putusan Pengadilan Tinggi

Medan no. 144/PID/1983/PT.Mdn.), putusan Putusan Mahkamah Agung no. 785
K/Pid/1985 tanggal 30 Maret 1987, putusan Mahkamah Agung no. 1824 K/Pid/1986
tanggal 29 April 1989, dan putusan no. 1600K/ Pid/ 2009 tanggal 24 November 2009.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan no. 144/PID/1983/PT.Mdn.
Kasus posisi
Terdakwa MS, pekerja kontraktor PT Sarana Putra, usia 38 tahun, telah melakukan
persetubuhan dengan seorang perempuan (korban) dengan didahului janji akan dinikahi
terdakwa, sehingga korban mau menyerahkan kegadisannya kepada terdakwa. Pada
akhirnya terdakwa tidak mau menepati janjinya, sehingga korban melaporkan ke pihak
kepolisian. Terhadap terdakwa dilakukan proses penuntutan dengan dakwaan kumulatif:
pertama “perbuatan cabul dengan perempuan di bawah umur” melanggar Pasal 293
KUHP jo. Pasal 5 ayat (3) UUDarurat tahun 1951, kedua “tindak pidana penipuan”
melanggar Pasal 378 KUHP, ketiga “perbuatan tidak menyenangkan” melanggar Pasal
335 KUHP.
Pada peradilan tingkat pertama dalam putusan no. 571/KS/1980 tanggal 5
Maret 1980 dari Pengadilan Negeri Medan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana “perbuatan cabul dengan perempuan yang bukan istrinya”. Pada tingkat
banding, putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
mengadili sendiri, adapun beberapa hal yang menjadi alasan atau ratio decidendi
putusan:
839
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Mengenai surat dakwaan: walaupun JPU menggunakan dakwaan kumulatif
(dakwaan kesatu, kedua dan ketiga), namun sesungguhnya dakwaan tersebut
bersifat alternatif dan seharusnya dengan susunan dakwaan primair, subsidair dan
meer subsidair. Sesungguhnya Pengadilan Negeri telah membaca dakwaan secara
alternatif dengan menyatakan perbuatan terdakwa terbukti pada dakwaan primair.

-

Mengenai Pasal dakwaan yang terbukti: PT Medan tidak sependapat dengan hakim
PN Medan yakni terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan
primair (Pasal 293 KUHP), karena: a) perbuatan itu ditujukan kepada seorang
perempuan yang di bawah umur, sedangkan menurut yurisprudensi yang telah
diterima para ahli hukum maupun para hakim arti dewasa menurut pidana adalah
seorang yang telah mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin. Sementara dalam
menurut berita acara persidangan korban K sudah berusia 21 tahun pada saat
terjadinya perbuatan, setidak-tidaknya telah berumur di atas 18 tahun.

-

Tentang alat bukti surat. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti surat-surat
yang berisi janji bahwa terdakwa akan menikahi korban bila korban mau
bersetubuh dengannya, dan dari bukti surat pengakuan terdakwa tanggal 19 Maret
1978 juga secara tegas akan memperlakukan korban sebagai istrinya dan
bertanggung jawab atas segala kebutuhannya. Surat pengakuan tersebut dinilai
hakim PT sebagai surat di bawah tangan dan hanya dapat diterima sebagai ikrar
untuk pelaksanaan secara formal, baik secara adat, bila dianggap masih berlaku
atau agama dan atau peraturan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini ternyata
tidak dilaksanakan terdakwa.

-

Tentang unsur memberikan/menyerahkan “barang” tertentu dalam Pasal 378 KUHP
(dakwaan kedua atau subsidair). Hakim PT Medan memperluas pengertian unsur
barang

“barang” termasuk juga “jasa”, dengan pertimbangan: a) korban

mengizinkan bersetubuh dengan terdakwa dengan harapan untuk dikawini.
Persetubuhan tersebut dinilai memberi keuntungan kepada terdakwa atau terdakwa
dinilai telah menerima suatu jasa dari saksi korban. Sekalipun hakim PT menyadari
bahwa dalam ranah perdata, perikatan yang demikian adalah batal demi hukum
yang tidak dapat dituntut pemenuhannya jika ingkar janji. Namun menurut hakim
PT, perbuatan ingkar janji dalam hukum pidana mempunyai pengertian berbeda dan
tetap dapat diminta tanggungjawab
terdakwa.
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dalam pengertian “barang”, karena “bukankah ia telah menyerahkan kehormatannya karena janji, bila diterima disenggama akan dikawin terdakwa”.
Dalam bahasa daerah Tapanuli, dikenal istilah “bondan” yang tidak lain daripada
barang, yang diartikan kemaluan. Terdakwa dinilai secara sah dan meyakinkan
terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”
Analisis
Putusan “bondan” sarat dengan pertimbangan legal justice, moral justice dan sosial
justice, yakni melindungi harkat dan martabat wanita selaku korban yang tersubordinasi
oleh hukum positif (karena tidak ada ketentuan KUHP yang dapat melindungi wanita
(korban persetubuhan) di atas usia 15 tahun dari bujukan laki-laki selain dengan alasan
kekerasan), walaupun putusan tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi/ judex juris
(dibatalkan oleh majelis hakim yang diketuai Adi Andojo Soetjipto). Melalui pintu
masuk interpretasi atau penafsiran yang luas atas “alat kelamin wanita” (bondan)
menjadi “barang” untuk dapat masuk dalam penerapan unsur Pasal 378 KUHP,
meskipun materiel feit-nya adalah delik susila (293 KUHP). Selain itu putusan tersebut
juga memberikan kaidah baru untuk membaca atau merubah susunan surat dakwaan
dari kumulatif menjadi alternatif, atau suatu diskresi/ kebebasan hakim. Susunan
dakwaan yang berbeda tersebut tentunya akan memberi implikasi yang berbeda jika
salah satu dari dakwaan tersebut tidak terbukti.840

Putusan Mahkamah Agung no. 785 K/Pid/1985 tanggal 30 Maret 1987.
Kasus posisi
Terdakwa Smrn (nama samaran) adalah kepala desa yang mempunyai pengaruh
besar terhadap warga dan bekas majikan saksi korban. Terdakwa telah memakai
pengaruhnya yang berlebihan dengan sengaja membujuk korban yang masih berusia 20
tahun untuk bersetubuh dengannya, dengan janji akan diberikan perhiasan dan
menanggung semua akibat, di hadapan ibu perempuan tersebut terdakwa telah mengajak
perempuan (korban) untuk bersetubuh. Perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang,
sehingga si korban hamil. Ketika korban meminta tanggung jawab terdakwa, terdakwa
menolaknya. Perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 293 KUHP.
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Pada peradilan tingkat pertama (putusan no. 6/Pid.B/1985/PN Kab.Mn) terdakwa
dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan cabul, dan membebaskan terdakwa dari
tuntutan. Pengadilan negeri berpendapat bahwa pengertian penyalahgunaan wibawa
atau kekuasaan dalam delik tersebut bukanlah diartikan sebagai kewibawaan atau
kekuasaan yang diperoleh karena jabatan formil atau kepala desa. Menurut UU no. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat menikah wanita harus berusia 16 tahun,
sedangkan KUHP bahwa wanita di bawah umur adalah berumur 16 tahun, sementara
saksi korban telah berumur 20 tahun maka ia tidak termasuk wanita dewasa.
Pada tingkat kasasi, judex juris membatalkan putusan judex facti yang dinilai salah
menerapkan hukumnya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur kekuasaan timbul
dari hubungan keadaan: kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa, dan ditambah lagi
dengan status terdakwa sebagai bekas majikan saksi korban. Meskipun korban sudah
berusia 20 tahun namun belum menikah, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan
berpegang pada Staatblad 1931 no. 54, maka korban masih berusia di bawah umur.
Analisis
Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan
atas UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia anak menurut hukum
pidana terdapat berbagai pendapat. Bahkan setelah ditetapkan batas usia anak adalah 18
tahun, masih menyisakan masalah bagi korban yang berusia antara 18 sampai 21 tahun
dan belum menikah, yang menjadi korban perlecehan seksual bukan dengan kekerasan
(bukan delik perkosaan) sebagaimana perkara no. 785 K/Pid /1985 tersebut. Putusan
hakim dalam perkara no. 785 K/Pid/1985 tersebut mempertimbangkan moralitas dan
kedudukan sosial korban yang tersubordinasi/ tidak setara dari pelaku, yang
mencerminkan paradigma pemikiran nilai-nilai keadilan (perlindungan korban).
Putusan Mahkamah Agung no. 1824 K/Pid/1986 tanggal 29 April 1989
Kasus posisi
Terdakwa M. S berusia 16 tahun, telah didakwa melakukan tindak pidana pencurian
sebuah sepeda milik Tjong Tiau Kian, melanggar Pasal 362 KUHP.
Dalam surat tuntutannya JPU menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama
3 tahun. Majelis hakim Pengadilan Negeri memutus terdakwa terbukti bersalah
melakukan tindak pidana pencurian dan memidana terdakwa selama 4 bulan. Putusan
PN dikuatkan PT. Pada tingkat kasasi,
judextojuris
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pencurian, namun ternyata sepeda yang bernilai Rp.50.000,- tersebut tidak menikmati
oleh terdakwa, oleh karena itu kejahatan itu bukan merupakan kejahatan berat, 2)
terdakwa yang berusia muda adalah pelajar, sehingga jika ia harus menjalani hukuman
maka dikhawatirkan akan lebih merusak/ memperburuk tingkah lakunya, sehingga
judex yuris memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana bersyarat yang dapat
memberi kesempatan terdakwa tetap bersekolah dan memperbaiki diri, 3) untuk lebih
memberikan pendidikan budi pekerti kepada terdakwa, judex yuris menghukum
terdakwa dengan syarat khusus untuk dalam waktu satu bulan sejak putusan
diberitahukan kepada terdakwa, terdakwa wajib meminta maaf kepada pemilik sepeda,
dengan amar berbunyi “memerintahkan pula agar terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan
sejak putusan diberitahukan, terdakwa “meminta maaf” kepada pemiliknya: Tjong Tjau.
Analisis.
Putusan Mahkamah Agung ini mengenai peradilan anak yang memutus menambahkan
pidana tindakan berupa hukuman minta maaf terdakwa kepada korban. Meskipun pada
saat putusan in dijatuhkan belum berlaku UU Perlindungan Anak, namun judex yuris
telah mempertimbangkan keadilan moral dan sosial baik kepada pelaku anak maupun
kepada korban sebagai bentuk mengembalikan keseimbangan akibat perbuatan pelaku
anak, sekaligus hukuman „permintaan maaf‟ diharapkan dapat membangkitkan rasa
bersalah/ penyesalan dan malu si anak untuk tidak melakukan kejahatan di masa yang
akan datang. Pidana tindakan merupakan suatu bentuk restorative justice dengan konsep
reintegrative shamed, suatu konsep tindakan yang belum diadopsi dalam sistem
peradilan anak saat itu.

Putusan no. 1600K/ Pid/ 2009 tanggal 24 November 2009.
Kasus Posisi.
Terdakwa ISMAYAWATI telah didakwa melakukan tindak pidana penipuan dan
penggelapan secara berlanjut (ex.Pasal 378 jo. 64 KUHP dan Pasal 372 jo. 64 KUHP)
terhadap saksi korban EMIYATI, terdakwa adalah menantu dari saksi korban. Korban
merasa telah ditipu menantunya dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha agar
usaha menantunya menjadi lebih berkembang lagi baik dalam bentuk uang tunai
maupun pinjaman Bank mencapai milyaran rupiah. Akan tetapi dalam perjalanannya
baik pinjaman usaha tersebut tidak dikembalikan
(beberapa bilyet giro yang dikeluarkan
commit to user
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terdakwa ditolak pihak bank) sehingga korban merasa dirugikan sebanyak sekitar Rp.
.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
Ketika pemeriksaan perkara berlangsung di Pengadilan Negeri, pihak korban
mengajukan surat pencabutan pengaduan dan surat pencabutan tersebut dibacakan
sendiri oleh pengadu (saksi korban) di persidangan, sehingga Pengadilan Negeri
memutus penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Pihak Kejaksaan Negeri
melakukan upaya hukum banding, dan di tingkat banding membatalkan putusan
Pengadilan Negeri dengan perintah memeriksa kembali perkara a quo berdasarkan
pertimbangan bahwa pencabutan perkara a quo telah lampau waktu (melebihi jangka
waktu 3 bulan) sebagaimana yang ditentukan Pasal 75 KUHP. Pada tingkat kasasi,
Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, berdasarkan pertimbangan
pokok bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh korban yang nota bene adalah
mertua terdakwa, adalah tindakan memaafkan menantu dengan sedemikian pihak yang
dirugikan merasa tidak perlu lagi meneruskan perkara, dengan adanya pencabutan itu
keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah pulih.
Analisis
Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung mempertimbangkan tujuan

hukum

Pidana sebagai pemulih keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, yang
merujuk pada terjadinya restorative justice melalui mediasi penal atau perdamaian
antara korban dan pelaku tindak pidana. Perkara yang dilaporkan merupakan bentuk
konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (pelaku tindak pidana), yang
ternyata kemudian sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan
oleh menantunya, sehingga pengaduan dicabut.
Sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 75 KUHP 841 menyatakan pencabutan
pengaduan telah melewati 3 bulan atau telah lewat waktu, namun pertimbangan moral
justice dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak
pidana tersebut telah pulih. Bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor
yang nota bene adalah mertua Terdakwa, merupakan tindakan untuk memaafkan
terdakwa, dan korban merasa perkara ini tidak pelu diteruskan lagi.
Mahmakah Agung telah menerapkan paradigma pemikiran nilai-nilai ketika
mempertimbangkan nilai keadilan restoratif bahwa kejahatan harus dilihat bukan
841
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semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum, tetapi
juga menerima penyelesaian konflik yang memuaskan melalui kesepakatan/
musyawarah bersama antara korban dan pelaku kejahatan sebagai jalan damai untuk
mencapai keseimbangan yang terganggu, sekaligus menerapkan asas kemafaatan,
karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada
bila dilanjutkan, sekalipun untuk itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 KUHP.

b. Mengaktifkan Peranan Kemajemukan Hukum (Legal Pluralism) Dalam
Peradilan Pidana: Peran Sanksi Adat
Upaya pendefinisian hukum demi kepentingan ilmu telah membagi konsepsi hukum
dalam dua katagori: pertama, hukum didefinisikan sebagai penegakan normative order
(perintah normatif) dalam suatu kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat
memiliki normative regulation (regulasi normatif), setiap kelompok masyarakat
memiliki hukum (law), tanpa membedakan keberadaan atau ketiadaan state legal
institution (lembaga hukum negara). Kedua, hukum didefinisikan sebagai „public
institusionalised

enforcement

of

norms‟

(penegakan

norma

hukum

yang

terlembagakan), yang merupakan pendekatan dari ide teori hukum HLA Hart yakni
hukum merupakan perpaduan antara hukum primer dan hukum sekunder (hukum primer
adalah seperangkat peraturan yang diberlakukan dalam perilaku dan seperangkat hukum
sekunder yang menentukan keberlakuan hukum primer, dan bagaimana hukum dibentuk
dan diterapkan).

Meskipun kedua pendekatan tersebut telah diikuti, namun

permasalahan mendasar mengenai what is law (konsep hukum) tersebut mendapat
penolakan dari penganut legal pluralism. Permasalahan what is law tidak pernah
terpecahkan dalam legal philosophy (filasafat hukum), sehingga menurut Brian Z
Tamanaha „legal pluralists cannot be blamed for this failure‟.842
Pluralisme hukum secara umum untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih
sistem pengendali sosial dalam satu bidang kehidupan sosial. Sementara hukum
menurut ilmu antropologi adalah proposisi yang mengandung konsepsi normative dan
konsepsi kognitif. Sebagai contoh: dalam konsepsi normatif tindakan perzinahan
dilarang oleh sistem hukum negara, agama, adat maupun kebiasaan, namun kognisi
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tentang apa yang disebut sebagai perzinahan bisa sangat berbeda di antara berbagai
sistem hukum tersebut.
Fenomena globalisasi memberi efek luar biasa dalam bidang hukum, karena
suatu hukum dalam wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah lain tanpa batas.
Werner Menski, pada tahun 2000 memperkenalkan teori (pluralisme) hukum
termutakhir untuk menjawab realitas dunia globalisasi yakni : tringual consept of legal
pluralism (konsep segitiga pluralisme hukum). Konsep segitiga pluralisme hukum tidak
menolak konsep positivisme (hukum negara), namun sebaliknya tringual concept of
legal pluralism memperkuat apa yang disebut Lawrence M.Friedman sebagai legal
culture.

843

Secara singkat teori “tringual concept of legal pluralism” dapat

diilustrasikan sebagai berikut844:
Religion/Ethics/Morality
33
Triangle of
Natural law

32

31

Legal Pluralism
23

13

Triangle of

State
22
State

Triangle of

21

12

society
11
Society

Semua kombinasi dari figur hukum (masing-masing segitiga: the triangle of society,
the triangle of the state, dan the triangle of natural law), masih terletak di luar lingkaran
pluralisme hukum bagian dalam. Apa yang terjadi jika mereka berpindah atau bergerak
luas dalam lingkaran? Dalam keadaan ini jelas terjadi peningkatan intensitas pluralitas,
dan pada titik akhir dari konvergensi (pertemuan, bersatu di suatu tempat) dan kira-kira
demikianlah suatu konseptualisasi ideal hukum. Di sinilah the holy grail of all law,
tempat sesuatu yang diinginkan suci oleh semua hukum.845
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Norma sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku pada suatu situasi dan
waktu tertentu, juga diartikan sebagai tingkah laku yang secara sosial diterima dan
diharapkan oleh masyarakat. Norma mempunyai kekuatan besar dalam memotivasi
tingkah laku, yang membawa sanksi positif dan negatif, sehingga norma dikategorikan
sebagai agen penting dalam kontrol sosial. William Graham Sumner mengkatagorikan
norma kedalam tiga kelompok, yakni a) mores atau prinsip moral, termasuk di sini
adalah keputusan dasar moral dan aturan-aturan moral etika dalam masyarakat. Prinsip
ini merupakan norma yang paling kuat dan mempunyai kekuatan besar, contohnya
larangan membunuh orang lain, b) custom (kebiasaan/ adat istiadat), biasanya orang
bereaksi dengan jijik, penolakan, pelanggaran kebiasaan yang tidak pantas, dan c)
folkways (kepantasan), hal ini berkaitan dengan selera dan minat dalam hal tertentu,
namun tidak terkait dengan penolakan dan pelanggaran kebiasaan.846
Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang berasal dari masyarakat (society),
merupakan sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum negara. Hukum adat
sebagai hukum yang hidup, dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk
dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lampau, yang dianggap adil
atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau
wajib dipatuhi (bersifat normatif). 847 Banyak ahli yang mengindentikan hukum adat
sebagai hukum yang mencermikan kesadaran hukum masyarakat, berkembang dalam
pola perilaku anggota masyarakat sehari-hari.
Menurut Dominikus Rato, keberlakuan hukum adat merupakan bentuk pluralism
hukum yang bertahan hingga saat ini. Pluralisme hukum mempunyai beberapa
perspektif, baik sosial, budaya maupun politik. Dalam perspektif sosial, pluralism
menangkal dominasi dan hegemoni kelompok tertentu, serta menegasikan pemusatan
kekuatan sosial pada satu kelompok. 848
Menurut Ter Haar, hukum adat adalah sekumpulan ide-ide normative yang
menjelma dalam keputusan para penguasa masyarakat yang dikeluarkan dalam hal
terjadinya sengketa di antara anggota-anggota masyarakat yang berdasarkan pada nilai846
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nilai hukum dalam masyarakat. 849 Menurut Holleman hukum adat mempunyai sifat/
corak umum masyarakat hukum yang:850 1) magis religius, yakni suatu pola pikir yang
didasarkan pada religiusitas atau keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang
bersifat sakral (prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib serta agama), 2)
Komunal, setiap individu merupakan bagian yang intergral dari masyarakat secara
keseluruhan, 3) konkret, sifat serba jelas atau nyata bahwa setiap hubungan hukum yang
dilakukan dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, melainkan
serba nyata, misalnya setiap kesepakatan jual beli merupakan pemindahan hak yang
diiringi dengan pemindahan objek kesepakatan, dan 4) kontan, merupakan
kesertamertaan, bahwa setiap prestasi selalu diiringi dengan kontan prestasi yang
diberikan secara seketika (sertamerta). Sedangkan menurut van Dick, hukum adat
sebagai sistem hukum yang terbuka mempunyai tiga corak khas: 851 1) hukum adat
mengandung sifat yang sangat tradisionil, 2) hukum adat dapat berubah, dan 3)
kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.
Menurut Mohammad Koesnoe, terdapat tiga asas pokok dalam hukum adat
sebagai asas kerja hukum adat, yakni kerukunan, kepatutan dan keselarasan. Kerukunan
atau asas rukun adalah asas yang isinya berhubungan dengan pandangan atau sikap
seseorang dalam hidup bersama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakatnya
guna tercapai suasana kehidupan bersama yang ideal: suasana aman, tentram dan
sejahtera. Kepatutan adalah asas tentang nilai baik dan buruk (alam susila) dan tentang
apa yang bisa diterima oleh pertimbangan akal. Keselarasan atau asas laras adalah asas
yang berkaitan dengan persoalan tentang bagaimana jawaban atas suatu persoalan
konkret dapat diberikan secara bijaksana sehingga oleh para pihak yang bersangkutan
dan masyarakat diterima sebagai hal yang melegakan kebutuhan dan perasaan hukum
serta kesusilaan.852
Apabila dikaji dengan seksama tentang konsep segitiga pluralisme hukum dari
Werner Menski, norma hukum berasal the triangle of society yang merujuk pada hukum
adat, the triangle of the state yang merujuk dari hukum negara (positif), dan the triangle
of natural law yang merujuk pada hukum Tuhan, maka konsep tersebut selaras dengan
norma Pancasila, khususnya merujuk pada keadilan sosial sebagai pusat pusaran dari
849

Ibid, hlm.53.
Ibid,hlm.29-33.
851
Ibid, hlm. 34.
852
Ibid, hlm. 116-117.
850

commit to user

448
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

apa yang disebut Menski sebagai the holy grail of all law. Sila kelima Pancasila tidak
lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Dalam sila kelima yang tidak
lain adalah keadilan sosial merujuk pada nilai-nilai: a) perlakuan yang adil di segala
bidang kehidupan terutama bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, b) perwujudan
keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia, c) keseimbangan antara hak dan
kewajiban, d) menghormati hak milik orang lain, e) cita-cita masyarakat adil dan
makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, f) cinta akan
kemajuan dan pembangunan.
Pancasila yang dikenali bangsa Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum,
namun kenyataannya Pancasila tidak dirumuskan sebagai suatu kalimat normatif (tidak
memuat kalimat yang berisi suruhan, larangan, atau kebolehan dalam berperilaku) dan
tidak dilengkapi ancaman sanksi, akibatnya Pancasila tidak memenuhi hasrat kepastian
hukum dari aliran positivisme. Dalam kenyataan inilah hakim justru lebih merasa terikat
pada aturan perundang-undangan dan Pancasila menjadi sumber hukum yang lebih
inferior dengan daya ikat dan keberlakuan yang lemah. Pada kenyataan ini pula peran
dan pengaruh hukum adat semakin tereduksi atau terleminasi, baik karena masalah
pemahaman atas norma Pancasila sendiri ataupun karena faktor politik hukum dan
perkembangan masyarakat yang cenderung memfokuskan pada sistem hukum tertulis,
disamping sudah semakin sedikit hakim yang menyadari dan memahami kehadiran
hukum adat sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga semakin sulit
dijumpai putusan-putusan hakim yang mengakomodir peranan hukum adat. Salah satu
contoh adalah kasus delik susila dalam perkara nomor 159/Pid.B /2006/PN.AP dari
Amlapura-Bali sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab terdahulu.
Hukum modern yang identik dengan hukum negara dalam menyiapkan tatanan
baru yang lebih canggih dan terukur daripada tatanan tatanan dari komunitas otentik
yang digantikan. Ia membangun struktur yang jelas dan tegas batas serta fungsinya
(legislatif, pengadilan, polisi, penjara, dan birokrasi penegakan hukum) yang semuanya
serba terukur fungsi, tugas, kewenangan dan batasnya, dan diatur secara formal.853
Dalam keadaan terukur karena kecanggihannya, maka hukum selain bisa
dijalankan dengan lebih terukur, juga lebih keras (violent), lex dura sed scripta (hukum
itu keras, tetapi begitulah sifat hukum tertulis itu). Sekalipun tatanan lama, termasuk
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pengadilan, kurang canggih dari pada hukum modern, maka pengadilan dalam
komunitas otentiknya lebih cenderung mendamaikan daripada menghukum, dan jikapun
menghukum, maka amat dipikirkan agar hubungan lama tidak rusak, sehingga
memulihkan hubungan lama menjadi unsur pertimbangan lebih tinggi daripada
menghukum, dan semua proses mengadili, penyelesaian konflik, harus berakhir pada
perdamaian dan bukan penghukuman. Itulah kredo dari tatanan kuminitas otentik, 854
tatanan mana yang membungkus masyarakat hukum adat.
Perubahan masyarakat adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Walaupun
negara Indonesia sejak awal berdirinya menegaskan dirinya sebagai wadah “Bhineka
Tunggal Ika”, berbeda-beda (pluralisme) namun tetap satu, namun dalam pelaksanaanya
masih saja berkutat pada permasalahan dikotomi antara sistem hukum negara di satu sisi
dengan berbagai macam sistem hukum rakyat di sisi lain. Sementara saat ini telah
terjadi fenomena globalisasi melalui ekspansi hegemonik pengaruh politik Barat,
penyebaran agama, budaya (pop) Barat dan perdagangan (ekonomi). Pluralisme hukum
tidak lagi dipandang secara tradisionil sebagaimana dikhotomi seperti tersebut, namun
telah menjadi lebih luas lagi. Globalisasi tidak hanya diindikasikan sebagai borderless
state, namun juga borderless law. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke
wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dan transnasional dapat
menembus ke wilayah-wilayah negara manapun bahkan wilayah lokal di akar rumput,
ataupun sebaliknya hukum dan prinsip-prinsip lokal diadopsi menjadi hukum berskala
internasional. 855 Sebagai contoh penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR)
berupa restorative justice dalam peradilan pidana (anak) yakni pelaksanaan diversi,
diadopsinya penyadapan sebagai alat bukti elektonik dalam kerangka tehnologi dan
informasi, UU tentang Informasi dan Tehnologi Elektronik, UU tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan
sebagainya. Kesemuanya berpangkal tolak dari ide-ide mengenai keadilan. Dengan
demikian dari sisi hukum pidana adat, maka hukum pidana adat dapat disaring
sedemikian rupa sehinga mendukung „keadilan substantif‟ yang lebih serasi
perkembangan

dengan

nilai-nilai kemasyarakatan dan budaya Indonesia.

Memasukan ide-ide keadilan dalam format pluralisme hukum ke dalam hukum
pidana bukan hal yang mudah, mengingat adanya asas fundamental dalam hukum
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pidana, yakni asas legalitas yang secara kaku/ rigid mensyaratkan: 1) no punishment
without statute, 2) incrimination based on statute, 3) lex certa (the statue must be clear),
4) delegation on legislation, 5) non-incremination only by custom, 6) no analogius
application for the statute, 7) no retroactivity of incrimination, 8) no other than
statutory penalties, dan 8) no local differentiation of procedure. Kesemua syarat itu
apabila diterapkan secara yuridis dogmatis, akan membahayakan masyarakat dan
keadilan.856
Menurut Muladi, mengkaitkan asas legalitas dengan hukum pidana adat secara
serampangan, jelas tidak cocok, karena keduanya mempunyai poros yang berbeda.
Hukum adat berporos pada falsafah harmonisasi dan communal morality, sedang asas
legalitas dalam katerisitik aliran klasik berporos pada legal definition of crime,
punishment should fit the crime, doctrine of free will, death penalty for some offences,
no empirical research dan definite sentences. Namun saat ini telah berkembang karakter
asas legalitas dengan spirit yang berbeda, yakni 1) forward looking, bahwa nilai
penegakan hukum pidana tidak semata-mata untuk melakukan balas dendam, 2)
restorative justice, bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh pengguna hukum harus lebih
kecil daripada akibat tindak pidana, 3) natural justice, bahwa law making maupun law
enforcement harus didukung oleh masyarakat, dan 4) integrative, bahwa fungsi hukum
pidana harus mencakup pengaturan yang serasi tentang perbuatan yang bersifat
melawan hukum, pertanggungjawaban pidana pelaku, pidana dan tindakan, serta
perhatian terhadap korban tindak pidana.857
Saat ini telah muncul gagasan besar dalam Rancangan Undang-Undang Kitab
Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk mengecualikan atau menegasikan asas legalitas
dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) RUU KUHP 858 , yakni dengan memasukkan konsep
„hukum yang hidup dalam masyarakat‟, yang merujuk pada hukum yang tidak tertulis
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atau hukum adat (customary law) khususnya hukum pidana adat, dengan batasan hukum
yang hidup tersebut harus sesuai dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan / atau
prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
Dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan (4) RUU KUHP tersebut, memunculkan
rasionalisasi bahwa RUU KUHP menganut dua konsep asas legalitas, yakni asas
legalitas formil dan asas legalitas materiil. Asas legalitas formil menegaskan bahwa
sumber hukum pidana adalah hukum tertulis (perundang-undangan), dan asas legalitas
materiil menegaskan bahwa sumber hukum pidana adalah juga hukum tidak tertulis.
Dari perspektif gagasan „nullum crimen sine poena‟ , pokok-pokok pikiran dalam Pasal
1 RUU KUHP sangat tepat dan memadai untuk menuntut kejahatan yang „extra
ordinaria‟ atau „mala prohibita‟.859
Namun demikian, terdapat kritisi mendasar dari konsep pemisahan asas legalitas
„formil‟ dan „materiil‟ tersebut, karena terdapat kontradiksi terminologi (contradiction
in terminis/ terminology contradiction) dan kontradiksi konseptual (conceptual
contradiction), yakni:860
a. Kontradiksi terminologi. Landasan ontologis asas legalitas adalah memang undangundang pidana, sebagai wujud dari hukum tertulis dan positif. Makna undangundang (hukum tertulis/ positif) selalu dalam konteks aspek formal, sehingga
konsep asas legalitas formil merupakan konsep yang berlebihan, dalam asas
legalitas memang sudah terkandung makna formil tersebut. Konsep asas legalitas
materiil, menimbulkan ketidakruntunan logika. Makna esensial asas legalitas adalah
aspek formal dari hukum, sedang makna materiil merujuk pada aspek substansial
dari hukum. Asas legalitas yang bermakna formal jelas kontradiktif dengan makna
substansial dari istilah materiil. Adalah tidak mungkin memateriilkan konsep
formal, atau sebaliknya memformalkan konsep materiil.
b. Kontradiksi konseptual. Konsep asas legalitas hanya berkaitan dengan hukum
tertulis, sedangkan dalam konsep asas legalitas materiil berkaitan dengan hukum
tidak tertulis. Unsur hukum tidak tertulis inilah yang secara konseptual bertentangan
dengan makna asas legalitas yang hanya mengenal hukum tertulis.
Dalam Naskah Akademis RUU KUHP disebutkan bahwa secara historis bahwa
ditingkat Internasional asas legalitas telah diterobos berkali-kali oleh Dewan Keamanan
PBB melalui pengadilan penjahat perang di International Military Tribunal (IMT)
Nurenberg, IMT Tokyo, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dan
(4)

Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan / atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh
masyarakat bangsa-bangsa.
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International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY), Sierra Leone dan Genocide
Tribunal di Kamboja. Di Indonesia, pengadilan HAM Timor-Timur berdasarkan UU no.
26 tahun 2000. Kesemuanya memberlakukan hukum pidana secara

retroaktif

(prohibition of ex post facto legislation). Hal tersebut menunjukan bahwa asas legalitas
tidak pernah berlaku absolut, karena keabsolut akan menimbulkan kesewenangan.
Apabila dikaitkan dengan tiga asas kerja hukum adat menurut Mohammad
Koesnoe, yakni kerukunan, kepatutan dan keselarasan, 861 maka:
-

Kerukunan (asas rukun) berhubungan dengan pandangan atau sikap seseorang
dalam hidup bersama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakatnya guna
tercapai suasana kehidupan bersama yang aman, tentram dan sejahtera.

-

Kepatutan (asas patut) berkaitan dengan nilai baik dan buruk (alam susila) dan
tentang apa yang bisa diterima oleh pertimbangan akal.

-

Keselarasan (asas laras) berkaitan dengan persoalan tentang bagaimana jawaban
atas suatu persoalan konkret dapat diberikan secara bijaksana sehingga diterima
para pihak dan masyarakat sebagai hal yang melegakan kebutuhan dan perasaan
hukum serta susila.

Asas kepatutan dalam hukum adat mencerminkan moral justification, dan asas
keselarasan dan kerukunan mencerminkan social justice.
Menurut David L Bazelon, bagi penganut hukum sebagai suatu kekuatan moral
[paradigma pemikiran nilai-nilai] menekankan bahwa hukum tidak dapat diterapkan
kecuali hal itu dapat dikategorikan tercela (condemn). Untuk dapat dipidananya
(pertanggungjawaban pidana) seseorang maka harus memenuhi persyaratan: (1)
perbuatannya tercela (condemnable), (2) pelakunya patut dicela ( condemnable) yakni:
pelakunya reasonably have been expected to have conformed his behavior to demand of
the law, dan (3) masyarakat di mana perbuatan dilakukan, memiliki ukuran kepatutan
yang memungkinkan diterapkannya condemnation act tersebut.862
Sesungguhnya asas kerja hukum adat tersebut telah sering kali digunakan dalam
penerapan peraturan hukum pidana dan oleh hakim dalam menjatuhkan kebijakan atau
putusannya, sebagai contoh asas kerukunan terwujud dalam bentuk restorative justice
861
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yang mempertimbangkan keselarasan antara kepentingan pelaku dan korban dalam
undang-undang peradilan anak, asas kepatutan diterapkan dalam memperluas penafsiran
atas sifat melawan hukum materiil dan pertanggungjawaban pidana, penerapan
kebijakan aplikatif Mahkamah Agung dalam kerangka hak uji materiil,

kebijakan

pemberlakuan PERMA 2 tahun 2012 tentang penentuan batas minimal pidana denda
dan pidana ringan, serta kebijakan dan putusan badan peradilan di bawahnya yang
mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Hakim dalam melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada
ketentuan

perundang-undangan

(asas

legalitas),

namun

adakalanya

peraturan

perundang-undangan yang dimaksud tidak mampu atau tidak dapat diterapkan dalam
kasus yang dihadapinya. Ketika hakim berupaya penerapkan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat dalam putusannya (baik dalam proses pra adjudikasi/praperadilan
maupun dalam proses adjudikasi) kerap kali terbaca sebagai menegasi asas legalitas.
tidak pernah menyatakan bahwa kepastian hukum identik dengan kepastian undangundang. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana seyogyanya tidak
semata-mata didasarkan pada asas legalitas formal Pasal 1 KUHP. Supremasi hukum
tidak semata-mata diartikan sebagai supremasi undang-undang. Tujuan penegakan
hukum tidak hanya penegakan rule of law, melainkan juga rule of social cohabitation
(rule of community)/ regulations of socialist life/ rule of justice.863 Secara konstitusional
(dalam UUD 1945), frase kata “hukum dan keadilan” lebih mengandung makna
subtantif/ material, tidak sekedar kepastian/ penegakan hukum yang formal tetapi juga
substantive/ material certainty.864
Dalam praktek peradilan, sering terjadi kasus-kasus yang dikatagorikan hard
case, yakni ketika dalam persidangan secara keseluruhan ditemukan ketidak-cocokan
dengan prinsip-prinsip hukum, seperti ditemukannya pluralisme sistem hukum baik
dalam bentuk hukum adat ataupun hukum yang hidup atau sedang berkembang dalam
masyarakat. Pada taraf inilah hakim dapat bersikap selayaknya moderate legal
positivist, dengan mengadopsi prinsip-prinsip moral seperti asas kepatutan, kesopanan,
kebersamaan (communal) sebagaimana yang dikenal dalam hukum adat.
Upaya hakim dalam menerapan hukum adat in concreto tersebut dapat dilakukan
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melalui penemuan hukum, 865 pembentukan hukum oleh hakim, 866 atau interpretasi /
penafsiran hukum yang mempertimbangkan dinamikan perubahan masyarakat. Menurut
Portalis (salah seorang perancang code civil Perancis), suatu kitab hukum betapapun
terlihat lengkap, di dalam praktek, tidak akan menjawab beribu-ribu masalah tak diduga
yang diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah, sekali undang-undang ditulis, tetap
seperti apa yang tertulis. Sebaliknya, manusia tidak pernah berhenti bergerak, 867
sehingga hakim harus menemukan hukumnya (rechtsvinding), bukan sekedar
menerapkan hukumnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, ketentuan undang-undang
tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat
menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya pada
peristiwa yang konkrit dan khusus sifatnya, ketentuan undang-undang itu harus
dijelaskan, diberi arti, ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya
untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwanya.868
Menurut Chamelin, keberhasilan penanggulangan kejahatan secara efektif hanya
dapat dilakukan atas munculnya kesadaran semua lapisan masyarakat, melalui
komitment yang tinggi untuk menyumbangkan tenaga, waktu dan pemikirannya dalam
mencapai tujuan pemidanaan.869
Pidana merupakan bentuk reaksi terhadap pelanggaran hukum, dan bentuk reaksi
tersebut berbeda-beda antara satu sistem sosial dengan sistem sosial lainnya. Pada
beberapa sistem sosial bentuk reaksi dengan hukuman jasmani yang keras, sedang di
tempat lain dengan dipenjarakan atau hukuman percobaan, atau lain-lainnya. Beberapa
reaksi sosial terhadap kejahatan diikuti dengan beberapa kebijakan untuk mengawasi
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kejahatan, dengan mempertimbangkan cara-cara apakah dengan pertimbangan
penghukuman atau dengan pertimbangan memelihara atau kombinasi keduanya antara
penghukuman dan pemeliharaan.870
Braithwaite telah mencatat reaksi masyarakat Jepang terhadap kejahatan, bahwa
di

samping

industrialisasi

dan

demokratisasi

yang

cepat,

Jepang

mampu

mempertahankan tingkat kejahatan yang rendah. Warga Jepang terlihat tidak
mempunyai masalah kejahatan dan sangat sedikit membelanjakan uang untuk perangkat
pidana mereka. Perbedaan penting antara Barat dengan Jepang adalah budaya. Dunia
Barat menganut budaya individualisme, berbeda dengan Jepang yang mengakui dan
menghargai budaya berbasis masyarakat mereka sendiri.871
Braithwaite mengajukan hipotesa bahwa masyarakat yang tingkat kriminalitasnya
rendah adalah masyarakat yang kuat rasa malunya dan bijaksana, sedangkan individuindividu yang mengambil jalan kejahatan adalah mereka yang terisolasi dari rasa malu
atas perbuatan keliru.872 Braithwaite membuat teori rasa malu re-integratif (reintegrative
shamed), yang menghadirkan malu sebagai alat untuk memikat dan membujuk
kepatuhan, sekalipun pada akhirnya pelaku dapat menolak usaha-usaha tersebut melalui
ketidaksetujuan sosial (kepatuhan bebas pilih). Braithwaite memberi penekanan pada
sosial: semua proses sosial yang diungkapkan mempunyai efek/ niat membangkitkan
rasa penyesalan kepada orang yang dipermalukan dan/ atau dihukum oleh yang lain
yang menjadi sadar atas mempermalukan. Proses-proses sosial merupakan reintegratif,
seperti gerakan tubuh pengampunan atau upacara-upacara, yang diharapkan akan
membangkitkan penyesalan (perubahan internal) dan karenanya reintegrasi kembali ke
dalam komunitas yang taat hukum atau warga masyarakat terhormat. 873 Teori malu
reintegratif ini biasa dilakukan oleh masyarakat adat untuk mengembalikan
keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan yang dilakukan pelaku.
Dalam masyarakat Adat, delik bukan hanya dipandang sebagai kerugian individu,
namun juga dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan alam,
sehingga keseluruhan masyarakat yang berada dalam wilayah alam tersebut merasa
terkena akibat buruk dari terganggunya keseimbangan alam. Reaksi adat (sanksi adat)
870
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merupakan cara untuk memulihkan keseimbangan alam yang rusak akibat pelanggaran
hukum adat tersebut. Masyarakat Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah memiliki
pengaturan terhadap delik/pelanggaran seperti UU Simbur Cahaya dari Sumatera
Selatan (abad 17), Kitab Ciwasasana, Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung, abad 16), dan
Kitab Lontara „Ade‟ (SulSel, abad 19). Sebagai contoh adalah ketentuan dari undangundang Simbur Cahaya (UUSC) (yang berkaitan dengan delik melarikan anak gadis
orang lain dari Pasal 332 KUHP. UUSC menjatuhkan sanksi terhadap pelaku dengan
dikenai denda sebesar tiga ringgit. Denda akan semakin tinggi, apabila terjadi hamil
diluar nikah, akan dikenai denda sebesar 12 ringgit, dan wajib dinikahkan dengan
mengundang berbagai pihak yang disebut adat terang. Hukuman menjadi semakin berat
jika gadis atau janda hamil tanpa diketahui siapa yang harus bertanggungjawab. Dalam
kondisi demikian, korban harus di panjing yaitu ditempatkan di rumah pasirah selama
maksimal tiga tahun, kecuali keluarga korban sanggup membayar denda sebesar 12
ringgit. Angka-angka yang disebutkan diatas bukan jumlah sedikit untuk ukuran pada
waktu itu dan harus ditanggung oleh pihak keluarga pelaku yaitu laki-laki (bab I, pasal
6-10). Bentuk hukuman tersebut membuat orang sangat berhati-hati dalam bertindak
yang menyimpang dari norma, karena keluarga pelaku akan dirugikan baik secara
materil maupun immaterial.874
Terdapat perbedaan mendasar perlakuan hukum barat (KUHP) dan hukum adat
dalam memandang kesalahan. Dalam hukum barat, kesalahan dilihat dari perbuatan
yang dilakukan dengan sengaja (opzet) atau culpa/ kelalaian. Hukum pidana adat tidak
melihat apakah perbuatan karena dolus atau culpa, tetapi melihat pada akibatnya, yakni
apakah karena akibat itu diperlukan adanya koreksi dan reaksi yang berat atau yang
ringan, apakah hanya cukup dibebankan kepada keluarga, kerabat dan masyarakat
adatnya, atau mungkin kedua pihak (yang berbuat dan yang terkena akibat/korban). Di
dalam hukum barat,

setiap delik berarti bertentangan dengan kepentingan negara

(umum), oleh karenanya perbuatan harus dibuktikan salahnya. Jika tidak terbukti maka
yang dituduh bersalah tidak dapat dihukum. Sedangkan hukum pidana adat hanya
mengenal delik yang bertetangan dengan kepentingan masyarakat dan atau kepentingan
pribadi seseorang. Delik adat ada yang memerlukan pembuktian dan ada juga yang

874
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tidak memerlukan pembuktian karena dianggap umum sudah mengetahui atau terkena
akibat perbuatannya.875
Dalam

yurisprudensi

mempertimbangkan

dan

oleh

Mahkamah

menghormati

Agung,

keputusan

adat

beberapa

kasus

yang

(sanksi

adat)

yang

mempertimbangkan keseimbangan norma-norma kehidupan masyarakat telah diterima ,
yang tidak lain merupakan suatu bentuk keadilan restoratif. Sebagai contoh putusan
nomor 1644K/ Pid/ 1988 tanggal 15 Mei 1991.
Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1644K/ Pid/ 1988 tanggal 15 Mei 1991 atas
delik adat perzinahan.
Kasus Posisi
Seorang terdakwa telah melakukan perbuatan asusila di Desa Parauna, Kec. UnaahaKendari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Kepada Adat Tolake menanganinya
sebagai suatu peristiwa adat dengan menyatakan pelaku telah melanggar norma adat
kesusilaan dan menetapkan sanksi adat “Prohala” berupa pembayaran seekor kerbau dan
satu piece kain kaci, sanksi adat tersebut telah dilaksanakan oleh terdakwa. Akan tetapi
terhadap pelaku (terdakwa) tetap dilakukan proses penuntutan di Pengadilan Negeri
Kendari di bawah nomor 17/ Pid.B/ 1987/PN.Kdl dengan dakwaan subsideritas: primair
melanggar Pasal 53 jo.Pasal 285 KUHP, subsidair melanggar Pasal 281 ayat (1) ke 1-e
KUHP dan dakwaan lebih subsidair lagi melanggar Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat
nomor 1 tahun 1951.
Pada peradilan tingkat pertama, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak
pidana adat “memperkosa” melanggar dakwaan lebih subsider lagi, dan dikuatkan oleh
peradilan tingkat banding (Putusan nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11
Nopember 1987) dengan sekedar memperbaiki kualifikasi delik menjadi “perbuatan
pidana adat siri” dengan ratio decidendi bahwa pebuatan pidana adat yang dilakukan
terdakwa tersebut tidak ada bandingannya dalam di dalam KUHP, sehingga terdakwa
harus dipersalahkan melanggar hukum adat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
UUDrt no.1 tahun 1951.
Pada tingkat kasasi, judex juris (putusan nomor 1644K/ Pid/ 1988 tanggal 15 Mei
1991), Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti, berdasarkan pertimbangan
pokok bahwa Terdakwa telah menjalani sanksi adat yang dijatuhkan Kepala Adat
commit to user
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berupa pembayaran satu ekor kerbau dan satu piece kain kaci karena terdakwa telah
dianggap melanggar hukum adat.
Analisis.
Mahkamah Agung menerapkan paradigma nilai-nilai dengan mempertimbangkan social justice telah terpenuhi dalam penjatuhan sanksi adat tersebut, dan menilai
bahwa hukum adat tersebut adalah sepadan dengan kesalahan terhukum

menurut

ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UUDarurat no.1 tahun 1951, sehingga terdakwa tidak
dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan.
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2. Aspek Pengawasan dan Administrasi Perkara
Pengawasan dan penanganan administrasi perkara merupakan salah satu aspek
penting dalam penanganan perkara. Tertib administrasi dan dokumentasi atas setiap
perkara sangat membantu para pencari keadilan dan pengawasan atas jalannya suatu
perkara, dan menjadi akses bagi masyarakat mencari keadilan. Aspek ini lebih menitik
beratkan pada kebijakan struktur (Mahkamah Agung) dalam menata/ mengatur,
menangani dan mengawasi kinerja penanganan perkara. Sekilas aspek ini hanya
berkaitan dengan management perkara, namun aspek ini berkaitan erat dengan
kemampuan dan sumber daya manusia dari para hakim dan seluruh aparatur peradilan.
Kesalahan dalam penanganan administrasi suatu perkara pidana memang tidak
akan membatalkan suatu putusan pidana, walaupun kesalahan administrasi tersebut
dapat mengganggu akses masyarakat mencari keadilan. Namun demikian terhadap
pelaku/ agent yang melakukan kesalahan dapat dikenai sanksi administrasi (penerapan
kode etik profesionalisme) dan dilakukan upaya pencegahan agar kesalahan tidak lagi
terulang. Aspek ini berujung pada akuntabilitas, accessability dan kepuasan pelanggan/
masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, aspek ini berkaitan dengan cara
mencapai keadilan sosial (social justice) atau kemanfaatan dan kepentingan masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan kinerja yang termasuk tehnik persidangan dan
manajemen perkara, Mahkamah Agung telah melakukan pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan publik melalui pemanfaatan tehnologi elekronik dan sistem
informasi elektronik. Tehnologi tersebut sekaligus menjadi sarana keterbukaan yang
dinilai efisien dan efektif dalam penyelesaian perkara, yakni melalui pengembangan
sistem informasi berbasis website versi 3.1.4 di seluruh jajaran 4 lingkungan peradilan
di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara)
yang disebut sistem informasi penelusuran perkara (SIPP/ CTS/ case track system).876
876
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SIPP terbaru versi 3.1.4 merupakan penerapan tehnologi informasi modern atas
administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan melalui pencatatan pada buku register,
yang kemudian akan merekam pencatatan keadaan perkara dan kinerja secara
terintegrasi dari seluruh aparatur yang terlibat dalam penanganan perkara. Jika SIPP
3.1.4 berjalan dengan baik, maka akan menggantikan posisi pencatatan administrasi
peradilan secara manual dalam register, sehingga suatu saat pencatatan register menjadi
paperless. SIPP versi 3.1.4 berfungsi sebagai pencatatan register perkara secara detil,
sekaligus sebagai pengawasan internal (bagi Badan Pengawas) dan pelayanan informasi
publik yang optimal. Melalui SIPP akan dibuka semua informasi mengenai keadaan
perkara (kecuali UU menentukan tidak boleh dibuka), dapat diketahui rekam jejak
kinerja utama dan beban kerja para hakim dalam menangani perkara, sekaligus menjadi
informasi yang tepat bagi penilaian Pimpinan (Promosi dan Mutasi) berbasis kinerja.877
Tehnologi management perkara modern SIPP, mengutamakan keakuratan data
seperti keadaan senyatanya sejak perkara dimasukkan. SIPP tersebut bercerita tentang
kondisi faktual dan pergerakkannya tahap demi tahap, yang tidak dapat dimanipulasi,
sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan tingkat pertama sampai penanganannya di
tingkat banding dan kasasi. Setiap tahapan dikerjakan oleh user yang berbeda sesuai
dengan tingkatan, sebagaimana jalannya prosedur penanganan perkara, sehingga setiap
upaya mengsinkronisasi atau koreksi yang bertujuan manipulasi keadaan perkara, akan
merusak sistem pencatatan dan pelaporan pada perkara yang bersangkutan, dan hal
tersebut akan langsung terlihat (setiap perubahan atau editing akan diketahui tanggal
dan pelakunya/ usernya ). Dengan demikian SIPP versi 3.1.4 tersebut juga merupakan
wujud sistem pengawasan perkara modern.
SIPP merupakan manajemen administrasi peradilan modern yang berbasis
website, mengandung pengaturan berdasarkan prosedur hukum acara pidana dan hukum
acara perdata secara mendetail dan pengembangannya, yang disesuaikan dengan standar
operasional dan tugas pokok setiap petugas/ otoritas dalam jajaran tehnis peradilan
CTS (Case Tracking System) Versi 02. CTS Versi 02 ini diluncurkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada
tanggal 17 Desember 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Bapak Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. CTS versi
02 merupakan Pengembangan dari CTS Versi 01. CTS Versi 02 ini memiliki fitur atau fungsi yang lebih
lengkap di banding pendahulunya. Pengadilan Tingkat Banding menjadi bagian yang tidak terpisahkan
baik sebagai supervisi maupun pengawasan pada aplikasi ini. Spesifikasi Minimum untuk CTS Versi 02
adalah Processor Intel i3 3.3 Ghz, Memory 2 GB, Harddisk 500 GB, Maximum Client Access 5 Client.
877
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(dimulai dari Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Hakim-Hakim, Panitera Muda Bidang
Pidana, Panitera Muda bidang Perdata, Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita). SIPP
berbasis sistem, sehingga setiap komponen dari sistem (setiap otoritas) memiliki andil
(sebagai user) dalam terlaksananya SIPP dengan baik, dan jika salah satu saja
komponen otoritas tidak dijalankan, maka komponen lain tidak akan berfungsi, atau
SIPP tersebut tidak dapat diimplementasikan. Jika terjadi demikian, maka Ketua
Pengadilanlah yang paling bertanggungjawab.
Shoshana Zuboff mengupas peran kecanggihan tehnologi sebagai „information
panopticon‟ atau sarana pengawas (surveillance), disiplin dan penghukuman di dalam
lingkungan kerja. Menurut Zuboff, komputer menjaga (mengawasi) setiap langkah
pekerja dengan memberikan setiap tugas/pekerjaan tertentu untuk tetap berada dalam
keadaan (prima). Semuanya dimonitor melalui komputer, berdasarkan data yang
tersimpan, pengawas (supervisor)

memonitor penampilan pekerja dan mengambil

langkah-langkah yang diperlukan.878
Dari apa yang dipaparkan tentang SIPP versi 3.1.4 tersebut, maka SIPP
merupakan suatu bentuk tata cara atau prosedur atau due proses modern dan sebagai
suatu pengaturan mengenai hak dan kewajiban aparatur pengadilan yang terlibat dalam
proses mengadili, atau dengan kata lain SIPP adalah wujud dari kepatuhan tata cara
resmi dari proses mengadili atau suatu bentuk formal dari proses mengadili berbasis
tehnologi. SIPP tersebut sangat berperan dalam menjaga penyimpangan prosedur. Akan
tetapi, ketaatan hakim terhadap penerapan SIPP modern tersebut, justru dapat
membakukan pemikiran formalisme dan prosedural, karena penerapan SIPP juga
bermaksud ganda yakni sebagai sumber informasi sekaligus alat pengawasan.
Konteks atau substansi/ isi keadilan dari „mengadili‟ suatu perkara, tetap terdapat
dalam paradigma pemikiran hakim. Sebagus apapun

sistem tehnologi penanganan

perkara yang diterapkan, seharusnya tetap dibarengi dengan moralitas dan peneguhan
paradigma (mind set) untuk mengutamakan keadilan, dan tidak sekedar prosedur
pengaturan belaka. Kehadiran SIPP diharapkan membantu mewujudkan visi dan misi
Mahkamh Agung mencapai peradilan yang agung, namun

hal tersebut tidak akan

tercapai tanpa menjaga moralitas, agar substansi dari keadilan tidak terabaikan karena
mengutamakan prosedur.
commit to user
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Dalam kaitannya tugas hakim menerima, memeriksa dan memutus perkara,
dikenal pendekatan kasuistik. Pendekatan kasuistik mencoba mengatasi kesenjangan
antara deontologis dan utilitarian. Pendekatan kasuistis dimulai dari fakta-fakta
langsung dari kasus nyata dan konkret, yang kemudian dengan menggunakan teori etika
tertentu membantu menyelesaikan masalah etis yang ada. Etika profesi hakim telah
dirumuskan dalam pedoman perilaku hakim (Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim).
Namun demikian, dalam tataran praktek penanganan perkara sepatutnya diperhatikan
etika berikut ini:879
(a) Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity). Etika
eudomonisme dari Kant ini diterapkan hakim dalam wujud berperilaku adil,
pemberian hak kepada para pihak dalam persidangan, penghargaan terhadap legal
standing setiap orang, memperlakukan para pihak dengan hormat dan menghargai
otonomi mereka.
(b) Menghormati privacy dan kerahasiaan (respect for privacy and confidential).
Prinsip ini gabungan etika utilitarian dan etika intuisi, yang menghormati hak-hak
dasar individu dengan cara menjaga kerahasiaan perkara dan para pihak sebelum
putusan dibacakan.
(c) Keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiveness). Prinsip ini
gabungan dari etika eudomonisme dan etika kewajiban. Pada prinsipnya keadilan
memiliki konotasi keterbukaan dan adil, yang dapat dilakukan melalui cara
kejelasan proses peradilan, publikasi putusan, perlakuan yang adil, dan penyediaan
informasi lain yang dibutuhkan publik atau para pihak yang berperkara.
(d) Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan ( balancing harms and
benefits). Etika utilitarian ini dilakukan dengan cara menjalankan prosedur yang
tepat dan aman guna mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin bagi
kebanyakan orang. Prinsip ini diwujudkan dengan cara membuat putusan yang
memberi manfaat sebesar mungkin kepada kebanyakan orang, dan mengupayakan
solusi-solusi perkara yang mengurangi kerugian para pihak yang berperkara.

commit to user
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3. Aspek Kebijakan Hukum
Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya merupakan kebijakan
penegakan hukum pidana (penal law enforcer), yang merupakan tiga tahap kebijakan:
(1) tahap kebijakan formulatif/ tahap legislative yakni tahap penyusunan/ perumusan
hukum pidana (2) tahap kebijakan aplikatif, yakni penerapan hukum pidana, dan (3)
tahap kebijakan eksekutif/ administrtaif yakni pelaksanaan/ eksekusi.

880

Aspek

kebijakan hukum pidana Nasional meliputi hukum pidana materill maupun formil.
Dalam menentukan ruang lingkup formulasi “ketentuan pidana materiil”
(ketentuan hukum pidana materiil) pada dasarnya meliputi sekeluruhan struktur sistem
hukum pidana, yakni: 1) masalah kriminalisasi atau perumusan tindak pidana,

2)

masalah pemidanaan/pidana atau penjatuhan sanksi, dan 3) masalah pelaksanaan
pidana/ eksekusi. Dalam ketiga ruang lingkup struktur sistem hukum pidana tersebut
meliputi 3 masalah pokok hukum pidana, yang merupakan subsistem atau pilar-pilar
hukum pidana: a) masalah „tindak pidana‟ (offence): perbuatan apa yang seharusnya
dipidana (straftbaarfeit; criminal act; actus reus), b) masalah „kesalahan‟ (schuld; guilt;
criminal responsibility; mens rea):

syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk

mempertanggung-jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan c) masalah
sanksi (pidana/pemidanaan, straft; punishment/ sentencing; poena), yang ruang
lingkupnya meliputi antara lain: 1) penyebutan jenis dan lamanya (berat/ ringannya)
sanksi hukuman baik berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan, 2) penyebutan
subjek yang dapat dituntut/ dipidana, 3) aturan atau pedoman yang dapat dipidana,
dan 4) aturan pelaksanaan pidana (pidana/ tindakan). 881
Fungsi hukum pidana diterjemahkan tidak hanya dalam level kebijakan in
abstracto (law maker), tetapi lebih pada kemampuan penegak hukum menggunakan
kewenangannya untuk melakukan penyaringan atas masalah-masalah yang memerlukan
penyelesaian dengan menggunakan hukum pidana dan mana yang tidak (law enforcer /
in abstracto). Kewenangan tersebut dikenal sebagai discresionary power.882

880

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundangcommit
undangan, Pustaka Megister, Semarang, 2012,
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881
Barda Nawawi Arief, Ibid, hlm. 85-86.
882
Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung, LubuK Agung, 2011, hlm. 159
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a.

Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Nasional (in abstracto)
Dalam tahap kebijakan formulatif, Indonesia telah lama berkeinginan memiliki

hukum pidana nasional yang tidak sekedar menggantikan wetboek van strafrecht
warisan kolonial, melainkan suatu produk hukum pidana yang mencerminkan semangat
sebagaimana yang dicanangkan dalam reformasi, yang sesungguhnya berada dalam
transisi meninggalkan politik otoriter Orde Baru. Dalam membahas formulasi kebijakan
yang selaras dengan semangat reformasi menuju bentuk formulasi hukum Nasional
dengan keistimewaan tersendiri terkait corak budaya dan pluralisme hukum, yang akan
terfokus pada formulasi kebijakan hukum yang terkait langsung dengan pengembanan
hukum pidana di peradilan.
Hukum pidana yang diatur dalam KUHP (WvS) dan praktek penegakan hukum
pidana (KUHAP) selama ini masih mengikuti pola pikir kolonial yang mempunyai
karakter: a) legal definition of crime, b) let the punishment fit the crime, c) doctrine of
free will, d) death penalty for some offenses, e) anecdotal method- no empirical
research, f) definite sentences. Sehingga jika masyarakat menuntut keadilan melalui
proses hukum pidana akan menghadapi kendala, karena hukum pidana materiil, hukum
pidana formil, dan filsafat hukum pidana dan pemidanaan yang ada memang tidak
didesain untuk merespon dampak langsung kejahatan terhadap korban dan masyarakat
atau problem sosial kemanusiaan yang menyertainya. 883
Menurut Barda Nawawi Arief, asas-asas dan sistem hukum pidana nasional
dalam RUU KUHP disusun berdasarkan „ide keseimbangan‟ yang mencakup:
keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan
individu/ perseorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/ kepentingan korban dan
ide

individualisasi

pidana;

keseimbangan

antara

unsur/

faktor

obyektif

(perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/ sikap batin) (ide „daad-dader
883

Penyusunan konsep KUHP baru dimulai Maret 1981, yang mulanya terdiri dari dua tim: tim
pengkaji dan tim rancangan. Kemudian kedua tim tersebut bergabung di bawah pimpinan tim
selanjutnya, yakni Prof. Sudarto (meninggal tahun 1986), Prof Ruslan Saleh (meninggal tahun 1988), Prof
Mardjono Reksodiputro (memimpin tahun 1987-1993) sedangkan Prof Oemar Seno Adjie yang menjadi
Konsultan meninggal di tahun 1991. Duduk sebagai tim yang bekerja pada Menteri Kehakiman Ismail
Saleh adalah Prof. Dr.J.E. Sahetapi, SH (1982-1993), Prof Dr Andi Hamzah, SH (1984-1993), Prof Dr
Muladi, SH (1986-1993), sedangkan Prof Dr Loebby Loqman, SH turut dalam penyempurnaan rancangan
(1998-2000) dan Prof Dr. Bambang Purnomo, SH turut dalam sejumlah lokakarya dalam membahas
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strafrecht‟); keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara
kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan
nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/ universal.884
Hukum pidana harus bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan negara,
kepentingan umum dan kepentingan individu, sehingga pertimbangan kriminalisasi
tidak hanya berorientasi pada prinsip liberalisme berupa „merugikan orang lain‟, tapi
harus juga „tercela‟ bagi „majority of society‟. 885 Pemikiran hukum dalam RKUHP
mencerminkan pergeseran paradigma,

yang tidak lagi memfokuskan pada upaya

penjatuhan sanksi (pemidanaan) untuk pelanggar sebagai parameter keadilan, tetapi juga
mengembangkan alternatif sanksi yang memikirkan kepentingan dampak kejahatan,
antara lain pidana pengawasan, kerja sosial, pembayaran ganti kerugian, dan
pemenuhan kewajiban adat (Pasal 60 dan 62 Draf RUU KUHP).
Akan tetapi, pergeseran paradigma pemikiran draft KUHP

ternyata belum

menunjukkan suatu pola pemikiran pembaruan (reformasi) hukum pidana yang
mendasar atau mengubah paradigma pemidanaan, akibatnya sulit untuk meninggalkan
pola pikir lama dalam pemidanaan yang senyatanya tidak cocok lagi dengan kehidupan
masyarakat Indonesia sekarang. Misalnya masih dimasukkannya pidana penjara sebagai
pokok (dan utama) dalam sistem pemidanaan dan pidana mati menjadi pidana istimewa
(khusus) yang kemudian dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu
yang memungkinkan terpidana mati bisa bebas dari pelaksanaan pidana mati dan
penjara. Masyarakat umumnya menilai bahwa penjara bukan tempat penggodokan
orang jahat menjadi baik dan tidak ada orang tua yang bangga anaknya keluar dari
penjara meski anaknya telah menjadi orang yang baik.886
Menurut Ifdhal Kasim, tinjauan atas criminal law politics RKUHP yang ada,
menunjukkan bahwa perancang draft ini belum menempatkan penyusunan RKUHP
dalam konteks politik yang berubah saat ini, karena masih terjebak dalam warisan
otoritarianisme Orde Baru.

887

Akan tetapi, kenyataannya tujuan

transisi dari

meninggalkan bentuk politik hukum (otoriter) orde Baru menuju sistem politik baru
yakni reformasi demokrasi Indonesia belum sepenuhnya terbentuk.
884

Muladi, “Beberapa Catatan Terhadap RUU KUHP”, Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal
Dalam RUU KUHP, Elsam, 2006, hlm. 2.
885
Syamsul Fatoni, op.cit, hlm. 34.
886
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Menurut Muladi, merumuskan pembaharuan hukum pidana yang bersifat sistemik
(tidak ad hoc) atau tidak tambal sulam merupakan persoalan yang berat, karena sifat
masyarakat Indonesia sendiri yang disatu pihak masih ingin memperhitungkan aspekaspek pluralistik yang melekat pada agama, etika, moral bahkan kepercayaan pada
kekuatan ghaib yang bersifat pluralistik, dan di sisi lain menginginkan keberadaan
standar baku pergaulan antar bangsa dalam rangka hubungan internasional dan proses
globalisasi, belum lagi memperhitungkan banyaknya aliran dalam hukum pidana yang
berpengaruh dalam konseptual keahlian yang beraku (communis opinio doctorum)888
dan perbedaan- perbedaan sistem hukum dan keluarga hukum yang ada. Melalui metode
perbandingan hukum dan sistem hukum antar negara, sejauh mungkin digali common
denominators dan pelbagai kecenderungan jangka panjang yang dapat diadopsi melalui
adaptasi yang akurat. 889

888

-

-

-

-

Beberapa aliran hukum pidana dan tujuan pemidanaan, antara lain:
Aliran Pertama / aliran klasik: tumbuh sebagai reaksi atas ancient regim yang arbitrair di abad 18 di
Perancis, aliran klasik. Karekteristik aliran ini adalah; (a) legal defenition of crime, (b) let the
punishmant fit the crime, (c) doctrine of free will, (d) death penalty for some offenses, (e) anecdotal
method-no empirical research, (f) definite sentence . Penerapannya dalam hukum pidana adalah
daadstraftrecht (hukum pidana berorientasi pada perbuatan / offense-oriented).
Aliran kedua/ aliran modern/ aliran positif. Aliran modern (abad 19) dengan pusat perhatiannya
adalah si pembuat (offender-oriented / “Daderstrafrecht” atau “Taterstrafrecht” . Disebut Aliran
Positif, karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud
untuk langsung mendekati dan mnempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat
diperbaiki. Karakter aliran Modern adalah; (a) rejected legal definition of crime and subtitulted
natural crime, (b) let the punishment fit the criminal, (c) doctyrine of determinism, (d) abolition of the
death penalty, (e) empirical research; use of individuctive method, (f) indeterminate sentence. KUHP
secara sistemik didominasi aliran klassik, namun secara sporadic juga sudah dipengaruhi aliran
Modern, seperti pengaturan tentang pidana bersyarat, masuknya sistem tindakan dan sebagainya.
Aliran ketiga/aliran neo-klasik (Klasik baru). Didasarkan pada “Doctrine of Free Will” dengan
modifikasi, yang berusaha secara simultan memperhatikan baik perbuatan maupun si pelaku
(offence-offender oriented). Karakteristiknya adalah : (a) modifikasi dari doctrine of free will yang
dapat di pengaruhi oleh patologi, ketidak mampuan, penyakit jiwa, atau keadaan lain (b) diterima
berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (migating circumtances) baik fisikal, lingkungan
maupun mental, (c) modifikasi doktrin pertanggungjawaban pidana guna menetapkan peringanan
pidana dengan pertanggungjawaban sebagian di dalam hal-hal khusus seperti gila, di bawah umur
dan keadaan-keaadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada saat
terjadinya kejahatan (d) diperkenankan masuknya kesaksian ahli (expert testimony) untuk
menetukan derajat pertanggungjawaban.
Aliran Perlindungan Masyarakat Baru dan Mazhab Utrecht, menganggap kejahatan sebagai suatu
gejala manusiawi dan pernyataan seluruh kepribadian pelaku. Aliran Perlindungan masyarakat ingin
memberikan kekuatan mengekang diri sendiri dan memupuk perasaan tanggungjawab penjahat,
sebagai pertanggungjawaban sesama manusia terhadap penjahat (de’verantwoordelijkhheid van de
medemens” togenover de deliquent). (Muladi, “Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan
commitAsas
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Ibid, hlm. 72-73.
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Politik kriminal ( kebijakan kriminalisasi - dekriminalisasi dan penegakan hukum
pidana) yang didasari KUHP Hindia Belanda, tidak dapat lagi dipergunakan dalam alam
Indonesia merdeka, apalagi perkembangan hukum pidana (kriminologi) di luar negeri
(antara 1960-1980) telah meninggalkan ajaran-ajaran lama (a.l Simon, van Hamel,
Franz von Lizt) dan mengikuti ajaran baru yang dipelopori oleh Marc Ancel (Defense
Sociale Nouvelle/ DSN), yakni pemidanaan dan hukum pidana tidak bertujuan “untuk
melindungi kepentingan-kepentingan hukum masyarakat (rechtsgoerderen) semata”,
tetapi sebagai suatu sistim peraturan yang “melindungi masyarakat secara keseluruhan
dan mempunyai landasan ilmiah empiris”. Pendekatan humanis (DSN) bertujuan untuk
menetralisir para pelanggar hukum, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar tentang
“kebebasan dan tanggung jawab warga masyarakat” (hak individu dan hak-hak
masyarakat).890
Secara kriminologi, pendekatan humanis dapat dilihat dalam mewujudan KUHP
nasional (dalam RUUKUHP) adalah :891


Mengakui hukum yang hidup atau hukum adat (Pasal 1 ayat 3).



Memerintahkan para hakim mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum
(Pasal 16) melalui penafsiran hukum (rechtverfining) dan penemuan hukum
(rchtsvinding).



Memberikan kepada hakim aturan tentang tujuan pemidanaan (Pasal 50) dan
pedoman pemidanaan/ sentencing guidelines (Pasal 51).



Menegaskan bahwa hukuman mati adalah bersifat khusus dan harus selalu
diancam alternatif (bukan mutlak seperti di Singapura dan Malaysia) (Pasal 61).



Terhadap pemidanaan seumur hidup yang telah dijalani selama sepuluh tahun
dapat menjadi 15 tahun maksimum (Pasal 65).



Penerapan kembali pidana tutupan bagi mereka yang melakukan tindak pidana
karea terdorong oleh maksud yang patut di hormati (Pasal 71).



Pidana kerja sosial (sebagai alternative pidana penjara dan pidana denda) yang
dapat diangsur pelaksanaannya (Pasal 79).



Pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun (Pasal 82) dan dapat
diubah menjadi pidana seumur hidup (Pasal 83).



Adanya sanksi berupa tindakan (double track system) (Pasal 94-105)
commit to user
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Adanya sanski pidana dan tindakan bagi anak di usia 12- 18 tahun, sedangkan di
bawah 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Pasal 106123 RUU KUHP)

Hukum pidana sebagai suatu sistem mempunyai tujuan, tujuan pemidanaan adalah
spirit/ jiwa dari sistem pemidanaan. Tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit di
dalam RUU KUHP,

tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem

pemidanaan. Dengan adanya penegasan tersebut, maka posisi tujuan dan pedoman
pemidanaan dalam persyaratan pemidanaan dapat dicermati dengan formula:
PIDANA

=

TINDAK PIDANA

Asas Legalitas
(Kemasyarakatan)

+

KESALAHAN/PJP

+
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TUJUAN

Asas Culpabilitas
Kemasyarakatan)

Dengan demikian formulasi kebijakan hukum pidana nasional merupakan perubahan
dan sebagai upaya pembentukan kembali pemikiran hukum meliputi pemahaman
rumusan tentang syarat pemidanaan yang meliputi: tujuan pemidanaan;

perbuatan/

tindak pidana/ asas legalitas/ sifat melawan hukum/ schuld, alasan pembenar dan;
kesalahan/ pertangungjawaban pidana/ alasan pemaaf/ asas culpabilitas.

Kebijakan

(formulasi) hukum pidana dalam konsep KUHP Baru (RKUHP) tersebut merupakan
perubahan paradigma pemikiran, yang merupakan pemikiran hukum pidana in abstracto
tersebut, dapat menjadi solusi dari permasalahan paradigma pemikiran hukum pidana in
concreto.
1) Tujuan pemidanaan.
Hukum dikatakan tercapai jika tujuan dari hukum tercapai, demikian pula
dengan tujuan dari pemidanaan atau hukum pidana. Tujuan berarti keinginan atau
kehendak dari pembentuk undang-undang.893 Dengan dimasukkannya variabel tujuan di
dalam syarat pemidanan, dasar pembenaran/ justifikasi adanya pidana tidak hanya pada
tindak pidana (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat subyektif), tetapi juga pada tujuan/
pedoman pemidanaan. Dalam kondisi tertentu untuk penjatuhan pidana, hakim tetap
892

Draft Naskah Akademik RUUKUHP- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum
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Soerjono Soekanto, Efektovitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 1985,
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diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan
apapun, walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. Dengan kata lain,
diberikan tempat untuk ide “pemaafan/ pengampunan hakim”. Dapat dikatakan bahwa
model ini bukanlah model yang kaku/absolut (ide “pemaafan/ pengampunan hakim”/
rechterlijk pardon/ judicial pardon/ dispensa de penal).
Tujuan pemidanaan sebagai sasaran pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku delik,
secara konseptual dikenal dengan sebutan “keseimbangan monodualistik‟ antara
kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Tujuan pemidanaan menurut Pasal
55 ayat (1) dan (2) RKUHP adalah tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan
merendahkan martabat manusia:
a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
pengayoman masyarakat;
b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi
orang yang baik dan berguna;
c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2) Kebijakan Nasional tentang perbuatan pidana.
Kebijakan menyangkut rumusan „tindak pidana‟ atau patut dipidananya suatu
perbuatan dalam RKUHP, tetap didasarkan pada hukum tertulis (undang-undang)
dengan tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (adat) yang
menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatannya tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/ atau
prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa atau pedoman
bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Nilai-nilai nasional artinya
sesuai dengan nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, dan nilai keadilan
sosial, yang semuanya terdapat dalam rumusan Pancasila. Rumusan prinsip-prinsip
hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa mengadopsi Pasal 15 ayat (2)
ICCPR yakni: the general principles of law recognized by the community of nations.894
Berpijak dari pemikiran mengenai patut dipidananya perbuatan tersebut, maka
pada hakikatnya konsep Buku I KUHP
Baruto (RKUHP
2015) menganut sifat melawan
commit
user
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hukum suatu perbuatan baik secara formil maupun secara materiil (Pasal 12
RKUHP

895

).

Dengan penegasan bahwa setiap tindak pidana dianggap selalu

bertentangan dengan hukum, maka unsur sifat melawan hukum merupakan unsur
mutlak dalam rumusan tindak pidana, baik disebutkan secara tegas ataupun tidak dalam
delik. Konsep dalam Pasal 12 menegaskan bahwa setiap delik harus ada unsur melawan
hukumnya, harus bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau
harus selalu dianggap bersifat melawan hukum kecuali dapat dibuktikan adanya alasan
pembenar atau pemaaf.

Jika perbuatannya secara materiil tidak bersifat melawan

hukum, maka tidak ada tindak pidana dan tidak dapat dipidana.896
Jadi perumusan delik yang tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan
hukum, delik itu harus selalu dianggap bersifat melawan hukum atau disebut sebagai
rumusan ukuran obyektif. Ukuran formal/obyektif itu masih harus diuji secara materiel
pada diri si pelaku, apakah ada alasan pembenar atau tidak, dan apakah perbuatan itu
betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat atau asas sifat melawan
hukum materiil yang bersifat negatif.
Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat 3 hal yang berbeda dalam RUUKUHP yang
tidak ditegaskan secara eksplisit dalam Buku I KUHP (WvS): 1) definisi/ pengertian/
batasan

yuridis

tentang

tindak

pidana,

2)

penegasan

asas

tiada

pidana/

pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum (no liability without
unlawfulness) atau asas tidak adanya sifat melawan hukum secara materiil (asas
AVAW- afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid), 3) penegasan asas
„mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum.897
Pengakuan berlakunya ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil baik
dalam fungsinya yang positif maupun negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat
(1) dan Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP 2015, berarti bahwa perbuatan identik dengan
melawan hukum dan dapat dipidana tidak hanya didasarkan atas UU / sumber hukum
895

Pasal 12 RUUKHUP 2015 berbunyi: (1) tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak
melakukan sesuatuyang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang
dilarang dan diancam pidana, (2) untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut
dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum
atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, (3) setiap tindak pidana selalu
dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
896
Barda Nawawi Arief, 2002, op.cit. hlm. 84-85.
897
Barda Nawawi Arief, 2011, op.cit, hlm. 85. Pasal 13 RUUKUHP: (1) Hakim dalam mengadili
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mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan.
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formal (asas legalitas: “nullum crimen nulla poena sine lege”), tetapi kemungkinan pula
atas dasar hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (the living law), bertentangan
dengan hukum adat, asas kepatutan dan penekanan keadilan di atas kepastian hukum
(Pasal 13 ayat (2) RUU 2015). Perumusan ini menimbulkan perdebatan, mengingat
fungsi asas legalitas (asas non-retroaktif) yang tidak membolehkan adanya perumusan
tindak pidana yang kurang jelas (syarat lex certa ). Penekanan keadilan diatas kepastian
hukum menimbulkan perdebatan yang dipelesetkan sebagai “criminal injustice system”,
karena perumusan ini dianggap sangat berisiko untuk memberikan pembenaran pada
hakim untuk menyimpang dari kepastian hukum. Keadilan seharusnya mengandung
elemen tidak memihak, jujur dan adil, persamaan perlakuan dan kepatutan (impartiality,
fairness, equitable, appropriateness) atas dasar nilai-nilai yang berkembang dan
diresapi oleh masyarakat.898
Kondisi kehidupan berhukum Indonesia masih dalam proses menjadi, tentunya
tidak mudah menentukan bentuk rumusan hukum pidana seperti apa yang disebutkan
Muladi sebagai bersifat sistemik (tidak ad hoc), tidak tambal sulam, karena sifat
masyarakat Indonesia sendiri yang masih ingin memperhitungkan aspek-aspek
pluralistik (perbedaan agama, etika, moral, kepercayaan pada supranatural yang bersifat
irrasional), namun di sisi lain terlibat dalam globalisasi yang mencerminkan borderless
law, dan banyaknya pendapat para ahli yang dipengaruhi aliran-aliran hukum pidana
(communis opinio doctorum). Namun demikian, hakim sebagai pelaksana hukum in
concreto dapat mengambil peran dalam mewujudkan keadilan sekalipun belum terdapat
kepastian bentuk hukum pidana in abtracto, dan untuk itu diperlukan wawasan
pandangan hukum yang luas atau paradigma pemikiran hukum yang tidak terpaku pada
hukum tertulis belaka namun juga lebih mengutamakan nilai-nilai yang hidup dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat.

3) Kebijakan nasional tentang pertanggungjawaban pidana.
Asas culpabilitas (tiada pidana tanpa kesalahan) tetap merupakan asas fundamental
dalam RKUHP, namun tidak dipandang secara absolut, karena masih memberi
kemungkinan untuk penerapan asas strict liability dan vicarious liability, dan
pengampunan hakim (judge pardon).
commit to user
898

Muladi, “Beberapa catatan terhadap RUU KUHP”, Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal
Dalam RUU KUHP, Elsam, 2006,hlm.5.
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Pada prinsipnya seseorang dapat tidak dipertanggungjawabkan karena adanya
alasan penghapus pidana, namun hakim berwenang untuk tidak memberlakukan alasan
penghapus pidana tertentu berdasarkan asas “culpa in causa” yakni apabila terdakwa
sendiri patut dicela/dipersalahkan menyebabkan terjadinya keadaan atau situasi darurat
yang sesungguhnya dapat menjadi alasan penghapus pidana. Pembuat tindak pidana
tidak dapat dibebaskan dari pemidanaan berdasarkan alasan penghapus pidana, jika si
pembuat sendiri patut dipersalahkan atau dicela sebagai penyebab terjadinya keadaan
yang dapat menjadi alasan penghapus pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah
diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif
kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena
perbuatannya itu (Pasal 37 RUU KUHP).
Menurut Dworkin, pencelaan dalam hukum pidana didasarkan pada dua hal,

pertama adalah sesuatu yang salah karena orang tersebut melanggar hukum pidana dan
dia dipersalahkan, kedua adalah sebagai sesuatu yang tidak dipersalahkan meskipun
perbuatan yang dihukum tersebut karena hukum tidak dapat mempersalahkan pembuat,
yang semuanya sejalan dengan perundang-undangan. 899 Penilaian pertanggungjawaban
pidana dalam hal

ini (patut dicela) ada pada hubungan antara pembuat dengan

perbuatannya, berdasarkan nilai-nilai moral. Dalam penerapan ketentuan “celaan yang
objektif” tersebut, patut diwaspadai adanya opini publik pihak keempat atau
kepentingan pihak ketiga yang berupaya mempengaruhi independensi hakim ketika
menangani suatu perkara, sehingga batasan-batasan penilaiannya adalah nilai-nilai
moral yang dilindungi oleh undang-undang.
RKUHP melakukan pemisahan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf.
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan alasan
pemaaf menghapuskan kesalahan. Hal ini mengadopsi pendekatan ajaran dualistis,
sebagaimana yang diterapkan pada sistem Anglo Saxon yang membedakan actus reus
dan mens rea.
Seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia melakukan tindak pidana baik
dengan sengaja/ kesengajaan (dolus/ opzet) atau karena kealapaannya/ ketidaksengajaan
(delik culpa/ schuld).900 Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan
899

Agus Rusianto, op.cit, hlm. 201.
to user
Menurut Lamintang, pengertian commit
perkataan
opzet dan schuld terkadang membingungkan,
karena kurangnya penguasaan bahasa Belanda. Schuld itu dapat berarti opzet dan dapat juga berarti
schuld dalam arti sempit. Agar tidak membingungkan maka dipergunakan perkataan dolus untuk opzet,
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tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam
Memorie van Toelichting (pengertian opzettelijk

dalam WvS) telah mengartikan

opzettelijk plegen van een misdrijf (kesengajaan melakukan suatu perbuatan) sebagai
“melakukan perbuatan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willens en
wetens).901 Membuktikan adanya willens en wetens, tidak akan sulit jika sipelaku sendiri
mengatakan atau mengakuinya. Sebaliknya jika si pelaku memungkiri, maka hakim
tidak boleh tergantung pada pengakuan pelaku, melainkan harus menyimpulkannya dari
keadaan-keadaan mana dan bagaimana perbuatan itu dilakukan.902
Rumusan Pasal 38 ayat (2) RUUKUHP, menegaskan mengenai ruang lingkup
kesalahan yakni terdiri dari kemampuan bertanggung jawab 903 , kesengajaan (opzet/
dolus), kealpaan (culpa/schuld), dan tidak ada alasan pemaaf. Rumusan tersebut
meskipun dalam bahasa Indonesia, tetap membingungkan, meletakkan kesengajaan
bersama dengan kealpaan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf
sebagai termasuk dalam ruang lingkup kesalahan, sebagaimana penggunaan kata opzet
dan schuld (dalam bahasa Belanda). Kemungkinan besar rumusan tersebut mengikuti
atau terbawa oleh rumusan ayat (1) KUHP sebelumnya yakni “tidak seorang pun yang
melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan” atau geen straf zonder schuld.
Paradigma positivis menyelimuti rumusan Pasal 38 RKUHP tidak bisa ditinggalkan,
sekalipun terdapat penegasan untuk pemberlakuan hukum adat (Pasal 37), pada tahap
aplikasi (kebijakan in concreto) dapat menggiring hakim pada pemahaman hukum
sebagai peraturan tertulis belaka. Sementara RKUHP mengatur secara terpisah
(menegaskan) „alasan pemaaf‟ dalam paragraf 5 (Pasal 45 s.d 47) dalam Bagian Kedua
Buku I tentang Pertanggungjawaban Pidana dan alasan pembenar diatur dalam Pasal 32
s.d 36 RUUKUHP.

dan perkataan culpa untuk schuld dalam arti sempit. (P.A.F. Lamintang, op.cit, hlm.290). Dalam pasalpasal WvS, perkataan opzet dimaksudkan dengan perkataan oogmerk. Dalam MvT, perkataan oogmerk
dirumuskan sebagai het naaste doel atau tujuan samping, namun dalam rumusan-rumusan tindak
pidana dalam KUHP, perkataan oogmerk justru menunjukan ‘tujuan pokok’, seperti ‘dengan maksud’
(oorgmerk) menguasai banda tersebut secara melawan hak (Pasal 362 KUHP), atau ‘dengan maksud’
mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakan seolah-olah surat tersebut tidak palsu
atau dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) KUHP).
901
Ibid, hlm. 283.
902
Ibid, hlm. 284.
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karena perbuatannya itu (Pasal 37 RUUKUHP).

perpustakaan.uns.ac.id

474
digilib.uns.ac.id

Yang dimaksud dengan perbuatan yang termasuk pengertian „alasan pembenar‟
dalam RKUHP adalah: a) perbuatan yang dilarang, tetapi dilakukan untuk
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, b) perbuatan tersebut untuk
melaksanakan perintah jabatan, c) karena keadaan darurat, d) karena pembelaan
terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum
terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau
orang lain, dan e) tidak adanya sifat melawan hukum dalam arti formil dan materiil.
RUUKUHP telah menegaskan bahwa sifat melawan hukum yang diterapkan adalah
ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil baik dalam fungsinya yang positif
maupun negatif, yakni perbuatan identik dengan melawan hukum dan dapat dipidana
tidak hanya didasarkan atas UU / sumber hukum formal, tetapi kemungkinan pula atas
dasar hukum tidak tertulis. Kesengajaan (opzet) tidak perlu diperdebatkan, karena sudah
meliputi seluruh delik.
Selama ini bentuk kesalahan berupa sengaja (opzet/dolus) dan alpa (culpa/ schuld)
selalu menjadi bagian dari perumusan delik (bestand deel ). Dalam rumusan RKUHP
dinyatakan bahwa sengaja/ opzet adalah syarat umum dari kesalahan, maka unsur
sengaja merupakan elemen pertanggungjawaban pidana, karenanya tidak dicantumkan
dalam perumusan delik ( delictomschriving), sedangkan alpa tetap dicantumkan secara
tegas dalam perumusan delik. Karena kealpaan menjadi bagian dari perumusan delik,
maka adalah kewajiban Jaksa untuk mencantumkannya (alpa/culpa) dalam surat
dakwaan dan membuktikannya, tetapi kewajiban tersebut tidak ada pada unsur sengaja,
karena sengaja tidak lagi merupakan bagian dari perumusan delik. Hal ini akan memberi
dampak terjadinya disparitas dalam bentuk putusan hakim. Apabila unsur sengaja tidak
terbukti, terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum, sedangkan apabila unsur alpa
tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan.
Dari uraian di atas, meskipun RKUHP telah berupaya menerapkan ajaran
monodualistis dengan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan, dan ternyata
masih terdapat ruang untuk sulit menempatkan keadilan di atas kepastian, untuk itu
hakim dituntut dapat menggunakan kognisi/ nuraninya dalam menjatuhkan putusan
dengan berpengang pada tujuan dan pedoman pemidanaan.
Pertanggungjawaban pidana dalam RUU KUHP tidak lagi terbatas pada orang‟,
namun juga terhadap badan hukum/commit
koorporasi
to usersebagai entitas. Pengertian korporasi
mempunyai pengertian luas, yaitu “ kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau
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kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” (Pasal 190 RUU
KUHP 2015). Dimasukkannya “corporate criminal liability” (Pasal Buku I Pasal 48 s/d
54 Buku I RUU KUHP 2015) berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana
terhadap korporasi berlaku umum untuk semua delik, yang dapat meniadakan pelbagai
pengaturan di luar KUHP yang cenderung bersifat selektif. Pelbagai perumusan yang
ada menunjukkan bahwa sistem yang digunakan didasarkan atas teori Identifikasi
(Identification Theory), di mana semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh
orang-orang yang dapat diidentifikasikan dengan organisasi atau mereka yang disebut
“who constitute its directing mind and will”, yang memungkinkan dipertanggungjawabkannya korporasi, bukan atas dasar “vicarious liability” (pertanggungjawaban
pengganti)904. Rumusan Pasal 49 RUU KUHP 2015 berbunyi “Tindak pidana dilakukan
oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional
dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau
demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan
lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.
Hanya saja menurut Muladi, masih perlu diatur pedoman kapan korporasi bisa
dipertanggungjawabkan, dan untuk itu dapat mengacu pada Pasal 18 Council of Europe
Criminal Law Convention on Corruption (1999) yang dapat dijadikan pedoman: 905
“... that legal persons can be held liable for the criminal offences... Committed
for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an
organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based
on :
o a power of representation of the legal person; or
o an authority to decisions on behalf of the legal person; or

904

Dalam hukum pidana Inggris vicarious liability sering diartikan sebagai pertanggungjawaban
menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi dalam
hal-hal sebagai berikut: 1). Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang
dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang
kepada orang lain, jadi harus ada prinsip pendelegasian. 2) Seorang majikan dapat
dipertanggungjawabkan atau perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah yang dilakukan oleh buruh /
pekerjanya apabila menurut hukura perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan. Jadi
apabila si pekerja sebagai pembuat materil/fisik dan majikan sebagai pembuat intelektual. Prinsip kedua
ini banyak diterapkan dalam kasus-kasus di mana undang-undang menggunakan kata kerja
selling(menjual) atau using (menggunakan) sebagai unsur utama sebagai perbuatan terlarang, misalnya
terdapat undang-undang mengenai perdagangan, undang-undang mengenai makanan dan obat-obatan.
commit
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Makhrus Munajat, “Vicarious Liability dalam
SistemtoHukum
XVII, no. 2, Mei- Agustus 2008, hlm. 430-431).
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Muladi, op.cit, hlm. 7.
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o an authority to exercise control within the legal person; as well as for
involvement of such a natural person as accessory or instigator in the
above-mentioned offences”.
4) Kebijakan nasional tentang pemidanaan.
Konsep pemidanaan bertolak dari tujuan pemidanaan yakni menjaga
keseimbangan dua sasaran pokok (monodualistik), berupa perlindungan masyarakat dan
perlindungan individu pelaku pidana. Syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar
pokok yang sangat fundamental dalam hukum pidana: asas legalitas yang merupakan
asas kemasyarakatan dan asas culpabilitas / kesalahan yang merupakan asas
kemanusiaan atau individualisasi pidana.906
Yang termasuk dalam aspek perlidungan masyarakat bertujuan menyelesaikan
permasalahan pidana secara tuntas, yakni berupa perlindungan saksi korban dan
pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Konsep ini
merupakan jenis sanksi tambahan berupa „pembayaran ganti kerugian‟ dan „pemenuhan
kewajiban adat‟.
Dalam menjatuhkan pemidanaan dan menentukan berat ringannya pemidanaan,
hakim wajib memperhatikan hal-hal (Pasal 56 RUU KUHP 2015): a) kesalahan
pembuat tindak pidana, b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana, c) sikap batin
pembuat tindak pidana, d) tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak
direncanakan, e) cara melakukan tindak pidana, f) sikap dan tindakan pembuat sesudah
melakukan tindak pidana, g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi
pembuat tindak pidana, h). pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak
pidana, i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, j) pemaafan
dari korban dan/atau keluarganya, k) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana
yang dilakukan, l) Ringannya perbuatan, m) keadaan pribadi pembuat, atau keadaan
pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Pedoman pemidanaan
tersebut mencerminkan paradigma pemikiran nilai keadilan dan kemanusiaan.
Dalam pemidanaan konsep RKUHP memberi keluasan pada hakim dalam
penjatuhan pidana, berupa: pemberian maaf/ pengampunan/ Judge pardon, dengan
memperhatikan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.
Di dalam asas Jugde pardon terkandung ide pemikiran:907
commit to user
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- Menghindari kekakuan/abolutisma pemidanaan.
- Menyediakan klep/ katup pengaman.
- Bentuk koreksi judisial atas asas legalitas .
- Pengimplementasian nilai atau paradigma „hikmah kebijaksanaan‟ dalam
Pancasila.
- Pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaa, karena dalam
memberikan pemaafan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaaan.
Jadi justifikasi pemidanaan didasarkan pada: asas legalitas (tindak pidana), asas
cuplabilitas (kesalahan) dan tujuan pemidanaan.
Penerapan sanksi dengan berbagai alternatif. Jenis sanksi pidana dalam RKUHP
berupa

pidana

pokok,

pidana

tambahan

dan

tindakan,

dan

hakim

dapat

menggunakannya secara single track, double track atau menerapkan ketiganya (pidana
pokok, pidana tambahan dan tindakan).
b.

Pemikiran Tentang Perumusan Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana
dan Pemidanaan yang Berkeadilan
Tahapan lanjut dari formulasi kebijakan in abstracto adalah tahapan aplikatif atau

tahap kebijakan aplikatif atau penerapan hukum pidana atau penegakan hukum pidana
in concreto, khususnya yang dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara. Fungsi
hukum pidana diterjemahkan tidak hanya dalam level kebijakan in abstracto (law
maker), tetapi lebih pada kemampuan penegak hukum menggunakan kewenangannya
atau discresionary power untuk melakukan penyaringan atas masalah-masalah yang
memerlukan penyelesaian in concreto dalam penggunaan hukum pidana.
Rancangan undang-undang Hukum Pidana sudah lebih 20 tahun dibicarakan dan
kelihatannya akan terus menjadi perdebatan, sementara di luar KUHP telah ditetapkan
begitu banyak undang-undang, maka semakin sarat perdebatan dan pekerjaan berkaitan
dengan harmonisasi dan integrasi seluruh ketentuan hukum pidana materiil di luar
KUHP.
Hukum pidana dikatakan tercapai jika tujuan dari hukum pidana tercapai, dan
tujuan berarti keinginan atau kehendak dari pembentuk undang-undang. Akan tetapi,
dapat dibayangkan betapa sulitnya hakim dapat mengetahui dengan pasti apa
sesungguhnya yang menjadi kehendak di benak para pembuat undang-undang di masa
lampau, sehingga jalan terbaik adalah melakukan interpretasi atau penafsiran atas teks
undang-undang untuk dapat diterapkan in concreto. Suatu tujuan tidak selalu identik
commit to user
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dengan tujuan-tujuan yang dirumuskan secara eksplisit dalam suatu aturan, belum tentu
merupakan alasan sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.908
Ketika teks undang-udang begitu sulit untuk ditafsirkan dan dipahami, maka
paradigma dapat membantu penterjemahkan penerapannya dalam perkara. Paradigma
pemikiran hukum tersebut diterapkan dalam konstruksi hukum pidana, yakni berkaitan
dengan perumusan tindak pidana atau sifat melawan hukum, pertanggungjawaban
pidana dan pemidanaan. Paradigma pemikiran hukum atau paradigma pemahaman atas
hakikat hukum akan menjadi guide line bagi hakim untuk menafsirkan dan menerapkan
ketentuan undang-undang baik materiil maupun formil, yang tentunya guide line itu
menuju pada sosok keadilan. Untuk menuju pada sosok keadilan tersebut, diperlukan
interpretasi dan diskresi mendobrak kekakuan hukum (breaking the rule), tanpa
mengabaikan dinamika perkembangan masyarakat, preseden/ yurisprudensi, prinsipprinsip hukum, ilmu/ doktrin hukum yang berkembang termasuk wacana RKUHP/
RKUHAP dan moral justification.
Dari pembahasan sekitar 44 putusan yang diambil secara acak sesuai dengan
pokok bahasan tanpa memperdulikan jenis tindak pidana atau kualifikasinya kecuali
konstruksi sifat melawan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, maka didapat
pola bagaimana membangun pemahaman atas hakikat hukum dengan paradigma
keadilan, yakni melalui konstruksi sifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana
dan pemidanaan, sebagai berikut:

1) Pemikiran Hukum Tentang Sifat Melawan Hukum
Sebagaimana telah ditegaskan dalam Bab IV, pandangan positivis tentang nilai
keadilan merupakan bagian dari paradigma nilai-nilai, dalam arti bahwa ketika orientasi
atas hukum adalah keadilan, maka paradigma positivis merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari paradigma nilai-nilai. Hal ini berarti bahwa dalam paradigma nilai-nilai
terkandung penerapan rumusan sifat melawan hukum baik yang bersifat formil atau
penafsiran murni dari unsur sifat melawan hukum sebagai tertulis dalam pasal, dan sifat
melawan hukum secara materiil. Konsekuensinya adalah semua pasal tindak pidana
telah dianggap memuat unsur sifat melawan hukum, tanpa membedakan apakah unsur
sifat melawan hukum itu disebutkan secara eksplisit atau tidak. Sekalipun dalam doktrin
kedua hal tersebut mempunyai konsekuensi
berbeda
commit to
user jika tidak terbukti di persidangan,
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yakni jika unsur sifat melawan hukum disebutkan secara tegas dalam rumusan pasal dan
dipersidangan tidak terbukti, maka amar putusannya berbunyi bebas / vrijspraak dari
segala dakwaan. Sedangkan jika unsur sifat melawan hukum tidak disebutkan dengan
tegas dan tidak terbukti di persidangan, maka putusannya berbunyi ontslag van alle
recht vervolging atau lepas dari segala tuntutan. Namun keduanya mempunyai makna
yang sama, yakni pembebasan dari dakwaan karena tidak terbuktinya unsur sifat
melawan hukum.
Ketika semua pasal sudah dianggap memuat unsur sifat melawan hukum, yang
tentunya tidak perlu lagi mencantumkan secara eksplisit dalam rumusan delik, maka
konsekuensinya adalah apakah penuntut umum tidak perlu membuktikannya dalam
persidangan karena semua delik dianggap telah memenuhi unsur sifat melawan hukum.
Pemahaman ini akan menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian di persidangan
jika dimaknai secara formal, karena dapat menimbulkan unfair justice.
Untuk mencegah unfair justice, penuntut umum sebagai pihak yang mewujudkan
penuntutan tetap berkewajiban mengumpulkan dan memperjuangkan bukti-bukti yang
mengarah pada perbuatan pidana terdakwa, bahkan kewajiban itu telah ada sejak
penetapan tersangka. Dengan demikian, penuntut umum tetap harus menguraikan dalam
surat

dakwaan

mengenai

perbuatan

yang

diduga

melanggar

hukum

dan

membuktikannya dipersidangan. Di sisi lain, perbuatan terdakwa harus dianggap
terbukti kecuali terdapat alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukum
yakni berupa sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif atau rumusan ukuran
objektif dalam sifat melawan hukum. Jadi terdakwa harus dapat membuktikan ukuran
formal/obyektif itu secara materiel, yakni apakah ada alasan pembenar atau tidak, dan
apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat atau
apakah perbuatan itu tercela atau bertentangan dengan kepatutan. Di sinilah fungsi
penasihat hukum berperan membantu mengungkapkan bahwa terdapat alasan pembenar
dari perbuatan terdakwa. Ketika rumusan ini berlaku untuk semua delik, maka tidak
boleh ada batasan kewajiban untuk didampingi penasihat hukum, seperti ancaman
hukuman di atas lima tahun lebih dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
Oleh karena unsur sifat melawan hukum telah termuat dalam delik dan kewajiban
terdakwa untuk membuktikan sebaliknya dan untuk menjaga proses pembuktian tetap
fair, maka berita acara pemeriksaan commit
di penyelidikan
to user (BAP) tidak perlu menjadi bagian
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yang harus dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian asas keseimbangan
(penerapan asas audi alteram partem) dalam pembuktian akan tercapai.
Rumusan ini tidak akan menjadi over criminalized, karena hakim akan
menggunakan pertimbangan/ pembenaran moral (moral justification) atau nuraninya
dalam menguatkan pertimbangan hukumnya (ratio decicendi atau legal justification),
yang bertujuan moral justice, social justice ataupun spiritual justice dalam pemenuhan
unsur sifat melawan hukum. Moral justification tersebut berfungsi sebagai obiter dicta.
Nurani atau kognisi sangat berperan untuk meneguhkan pilihan untuk
menerapkan sifat melawan hukum formil atau materiil. Ketika hakim memandang
bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tercela, sementara undang-undang
menentukan sebaliknya, maka hakim dapat menerapkan sifat melawan hukum materiil
berfungsi positif dengan ukuran kepatutan atau norma yang hidup dalam masyarakat,
seperti terdakwa tidak merugikan keuangan negara, terdakwa tidak mendapat untung
dan publik terlayani. Atau jika hakim berkeyakinan dan memandang terdapat cukup
alasan untuk membebaskan terdakwa, maka hakim dapat menerapkan sifat melawan
hukum materiil dengan fungsi negatif dengan menerapkan pandangan

objectieve

strafuitsluitings gronden atau faits justificatifs sebagai alasan pembenar yang
menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya (recht vaardigingsgronden).

2) Pemikiran Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana
Pemikiran hukum tentang unsur pertanggungjawaban pidana sebagai paradigma
nilai-nilai adalah:
Kesalahan bukan lagi merupakan unsur delik sebagaimana ajaran dualistis.
Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan subjek tindak pidana, berkaitan
dengan alasan penghapus pidana, kekurangmampuan bertanggungjawab, dan
masalah kesesatan/ dwaling.
Kesalahan bukan sekedar unsur subjektif yang berkaitan dengan alasan pemaaf
atau kekurangmampuan bertanggungjawab. Kesalahan bukan lagi sekedar
mempertimbangkan alasan pemaaf sebagai menghapuskan sifat melawan hukum
dari pertanggung-jawaban si pembuat delik

(subjectieve strafuitsluitings

gronden / faits d‟excuse), namun juga menerapkan pandangan objektif
(pandangan kesalahan bersifat
normative)
commit
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dapat dicela (verwijtbaarheid) dan dapat dihindari (vermijdbaarheid). Kesalahan
berkaitan dengan asas “culpa in causa” yakni apabila terdakwa sendiri patut
dicela/dipersalahkan menyebabkan terjadinya keadaan atau situasi darurat yang
sesungguhnya dapat menjadi alasan penghapus pidana.
Penilaian kesalahan dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian subjektif
berhubungan dengan perbuatan dan norma hukum (nilai-nilai moral) yang
dilanggarnya, yang pada akhirnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang
yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai
moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela.
Penilaian objektif dilakukan berdasarkan kepentingan hukum yang hendak
dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya.

3) Pemikiran Hukum Tentang Keseimbangan Dalam Pemidanaan
Pemidanaan merupakan akhir dari proses penuntutan tindak pidana si pembuat.
Hal yang utama sebelum menjatuhkan pemidanaan adalah pertimbangan mengenai
tujuan 909 pemidanaan itu sendiri. Diketahui bahwa tujuan pidanaan tidak diatur
dalam KUHP, dan hal tersebut justru memberi peluang bagi hakim untuk
menggunakan diskresinya untuk itu bebas menggunakan doktrin/ ilmu hukum yang
berkembang, yakni pemidanaan yang menerapkan asas keseimbangan.
Teori keseimbangan dalam pemidanaan dikemukakan oleh Didik Endro
Purwoleksono, bertujuan menjaga keseimbangan antara hak korban dan masyarakat
di satu sisi dengan hak terdakwa di sisi lain. Dengan demikian, dalam toeri
keseimbangan, terdapat 3 hak yang harus diperhatikan hakim dalam pemidanaan: hak
terdakwa, hak korban dan hak masyarakat.

a) Hak terdakwa.
Hak terdakwa berkaitan dengan individualisasi penghukuman yang ditakar
berdasarkan pelaku, berdasarkan pertimbangan bukan hanya sifat subjektif dan
objektif serta kualitas dari perbuatan pelaku, namun juga berdasarkan sifat asli
individu, berdasarkan usia, latar belakang, dan nilai kemungkinan dapat tidaknya
909
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pelaku kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Individualisasi pemidanaan
cenderung menggunakan pendekatan rehabilitasi dan reform, agar terpidana dapat
kembali ke masyarakat dengan kualitas perilaku yang lebih baik.
Pemidanaan berorientasi pada pelaku (dader) atau asas culpabilitas (tiada pidana
tanpa kesalahan) dan masalah pertanggungjawaban pidana.
Konsep individualisasi pidana, memberi keleluasaan bagi hakim dalam memilih
dan menentukan sanksi (pidana atau tindakan), yang dianggap tepat bagi pelaku (ide
fleksibelitas/ elatisitas pemidanaan) namun tetap dalam batasan undang-undang. Ide
individualisasi ini juga yang melunakkan pemidanaan mati menjadi pidana mati
bersyarat, melalui kajian perilaku terpidana selama 10 tahun menjalani pemidanaan
yang dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara selama 15 tahun
(Konsep RKUHP).
Harus diakui bahwa pengorbanan individual (pelaku kejahatan) adalah lebih
kecil dari pada kepentingan ketertiban sosial (social order), namun dalam
melaksanakan ketertiban sosial tidak dapat mengingkari untuk tidak merusak masa
depan moral dan sosial pelaku kejahatan. Masyrakat sendiri juga menderita akibat
keburukan dan kesemberonoan administrasi dari hukum pidana, seperti terhadap
pelanggaran pertama, pelanggar muda usia, yang berkaitan dengan sifat dan kualitas
subjektif perbuatan pidana dan pembuat/pelaku kejahatan sendiri, yang jika dipenjara
maka akibat interaksi dengan para narapidana dapat mempengaruhi dan
menjadikannya sebagai penjahat karir. 910
b) Hak korban atau pihak keluarga korban.
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian perlindungan
korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna :911
(a) sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana
(berarati perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
(b) sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan. Santunan hukum atas
penderitaan. Kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (ide
penyantunan korban). Bentuk santunan dapat berupa: pemulihan nama baik (
rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (misalnya dengan pemaafan),
pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejateraan
sosail) dan sebagainya. Hak akan ganti rugi ini merupakan bagian yang
to user
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integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/ jaminan sosial (social
security) sebagaimana diatur dalam Artikel 25 Universal Declaration of
Human Rights (UDHR).
Menurut Margit, dalam pelaksanaan menentukan berat ringannya pemidanaan dengan
memperhatikan akibat dari kejahatan yang ditimbulkan, dapat memperhatikan kondisikondisi korban:912
-

korban yang mempunyai reputasi yang baik lebih memberi pengaruh
pemidanaan yang berat dari pada korban yang mempunyai reputasi kurang baik .
Pemidanaan menjadi lebih berat jika korban mendapat penderitaan lebih akibat
kejahatan terdakwa, seperti luka berat atau tulang patah, meskipun
dipersidangan terungkap bahwa korban dirawat di rumah sakit sebagai akibat
yang tidak dikehendaki terdakwa.
Selama ini berkembang pendapat bahwa dengan diperiksa dan diadilinya pelaku

kejahatan, secara tidak langsung telah melindungi korban kejahatan, karena si pelaku
tidak lagi mengganggu korban. Padahal, si pelaku tidak cukup hanya bertanggungjawab
secara pidana (dihukum), tetapi juga bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian
yang diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana.
Secara substansi perlindungan terhadap korban berupa: 1) perlindungan dalam/
selama dan setelah proses beracara, yang menjaga harkat dan martabatnya baik secara
fisik maupun psikis dari semua keadaan dan dari siapapun, termasuk oleh aparat
penegak hukum (polisi, jaksa/ penuntut umum, hakim dan advokat/ penasihat hukum
terdakwa) di semua tingkatan proses penuntutan. Perlindungan ini telah diatur dalam
UU no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan 2) perlindungan
secara materiil.
Perlindungan secara materiil tidak diatur dalam KUHP, namun KUHAP(Pasal 98
KUHAP) masih memberi peluang perlindungan tersebut juga terbatas keperdataan dan
bukan bagian dari pemidanaan, yakni memberi kesempatan kepada korban untuk
mengajukan tuntutan ganti kerugian yang senyatanya/ riil diderita korban melalui
penggabungan gugatan perdata dalam persidangan pidananya. Penggabungan ini kurang
diminati karena tidak ada alat pemaksa kepada terdakwa jika dirinya tidak mampu/ tidak
mau membayar, disamping karena tidak dapatnya dilakukan sita jaminan terhadap harta
terdakwa. Salah satu contoh penggabungan gugatan adalah perkara no. 187/Pid.B/2010
commit to user
/PN.Klt. atas nama terdakwa Ali Harahap.
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Putusan no. 187/Pid.B/2010/PN.Klt.
Kasus posisi
Bahwa terdakwa Ali Harahap, pada bulan Maret 2010 karena kelalaiannya
mengemudikan mobil box mitsubisi, telah mengakibatkan korban mengalami luka parah
akibat tertabrak mobil yang dikemudikan terdakwa. Korban mengalami luka cukup
parah, dirawat dan menjalani operasi di Rumah Sakit. Atas penderitaan tersebut, korban
mengajukan penggabungan gugatan yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat
(terdakwa) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 44.452.587 , - (empat puluh empat
juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah). Di
persidangan telah terungkap fakta adanya kesepakatan antara pihak korban dan
terdakwa, di mana pihak terdakwa berjanji akan memberikan santunan sebesar Rp.
15.000.000,- kepada korban, namun baru terealisir sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah). Atas tuntutan tersebut Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian yakni
mengabulkan penggantian sebesar Rp. 11.000.000,-.
Analisis
Dalam mempertimbangan besaran ganti kerugian, hakim tidak mempertimbangkan
besarannya sesuai bukti-buki yang diajukan terdakwa atas biaya rumah sakit dan
perbaikan kendaraan yang rusak (berupa slip atau kwitansi pengeluaran korban), akan
tetapi Hakim lebih mempertimbangkan adanya kesepakatan sebelumnya antara Korban
dengan pihak terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,-, kesepakatan mana diakui oleh korban
dan telah adanya penyerahan uang santunan sebesar Rp. 4.000.000,-, sehingga ganti
kerugian yang dikabulkan adalah sebesar Rp. 11.000.000,-. Keputusan tersebut sudah
tentu kurang berpihak kepada korban.
Untuk

memudahkan

mekanisme

tuntutan

ganti

rugi

selain

melalui

penggabungan perkara, UU no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
beserta peraturan pelaksananya mengatur tuntutan ganti kerugian melalui permohonan
restitusi (Pasal 7 UU no.13 tahun 2006). Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan
kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa
pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau
penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Permohonan restitusi ini
dapat diajukan sebelum dan setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui LPSK
(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
commit toPihak
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pendukungnya, yang kemudian LPSK akan memeriksa secara substansi apakah
permohonan tersebut layak direkomendasikan untuk diajukan ke Ketua Pengadilan
Negeri yang memeriksa perkara pidananya. Pelaksanaan penetapan/ putusan restitusi ini
tidak dilaksanakan oleh Pengadilan namun diserahkan kepada pihak pelaku tindak
pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan
penetapan pengadilan diterima (Pasal 31 PP no. 44 tahun 2008 tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban) . Pelaksanaan restitusi
diserahkan sepenuhnya (secara voluntair) kepada pelaku tindak pidana atau orang yang
mau menanggungnya, namun baik PP no. 44 tahun 2008 ataupun UU no. 13 tahun 2006,
tidak menjelaskan bagaimana sanksinya jika pihak pelaku menolak memberikan atau
tidak mampu memberikan uang restitusi. Sementara ketentuan mengenai kompensasi
(ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan
ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya), hanya berlaku untuk
pelanggaran HAM karena diajukan ke Pengadilan HAM.

(c)

Hak masyarakat.
Perlindungan hak masyarakat dikenal dengan teori social devence. Gerakan social

devence moderat dikenalkan oleh Marc Ancel (Perancis) yang disebut “Defence Social
Nouvelle/ New Social Defence (perlindungan sosial baru) . Menurut Ancel setiap
masyrakat mensyaratkan adanya tertib sosial (adanya seperangkat aturan yang sesuai
dengan aspirasi dan kebutuhan hidup bersama), oleh karenanya keberadaan hukum
pidana sangat berperan dalam suatu sistem hukum. Defence Social Nouvel merupakan
alternative lain pengganti hukum pidana, yakni berupa hukum tindakan. Kritik terhadap
hukum pidana juga berlaku terhadap hukum tindakan, karena hukum tindakan juga
menimbulkan derita. Kadang- kadang bahkan derita lebih berat lagi bagi orang yang
terkena tindakan.913
Perlindungan masyarakat merupakan penerapan asas legalitas. Dalam konsep
RKUHP, pemikiran tentang perlindungan masyarakat, merujuk pada pemikiran tentang
mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana berat (pidana mati dan penjara seumur
hidup). Namun pidana mati bukan lagi dianggap sebagai pidana pokok, melainkan
sebagai jenis pidana yang bersifat khusus,
penerapannya bersifat selektif dan haticommityang
to user
913

Roeslan Saleh, 1984, op.cit. hlm. 13
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hati, serta berorientasi pada perlindungan individu, sehingga terdapat konsep (Pasal 79)
„penundaan pidana mati atau pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10
tahun.914
Dari paparan perlindungan hak saksi korban untuk mengembalikan atau
setidaknya meringankan deritanya akibat perbuatan pelaku kejahatan baik melalui
mekanisme penggabungan gugatan ataupun melalui mekanisme restitusi, tetap
mempunyai kendala dalam eksekusi atau pelaksanaannya, sehingga kedudukan korban
tetap termarjinalkan. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti mengajukan dua alternatif
perlindungan hak korban yang sedapat mungkin mendudukan korban secara seimbang:
(1) Memasukkan hak korban untuk mendapatkan restitusi termasuk hak masyarakat
untuk keseimbangan nilai-nilai sebagai jenis sanksi pidana. Jenis sanksi pidananya
merupakan sanksi tambahan, berupa „pembayaran ganti rugi‟ dan „pemenuhan
kewajiban adat‟. Pertimbangannya adalah penjatuhan sanksi pidana pokok saja
dirasa masyarakat belum selesai secara tuntas.
Dalam penerapan sanksi tambahan tersebut, dibatasi hanya pada kejahatan
terhadap individual atau mempunyai korban secara langsung.

Dengan

memasukkan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi, maka pelaksanaan
putusannya dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang akan bertindak untuk
dan atas nama korban dan akan menyerahkan kemanfaatan ganti kerugian tersebut
langsung kepada korban. Oleh karena pembayaran ganti rugi termasuk jenis
sanksi pidana, maka permohonan ganti kerugian menjadi tanggung jawab
penuntut umum untuk memasukkannya bersamaan dengan surat dakwaan. 915
Dengan demikian, pada saat penyidikan telah diketahui dengan pasti kemampuan
pihak terdakwa untuk membayar ganti kerugian dan dapat melakukan penyitaan
yang perlu bagi pemenuhan ganti kerugian. Penyitaan aset tertentu sebagai
jaminan pemenuhan ganti kerugian merupakan jenis upaya paksa, sehingga harus
dilakukan dengan hati-hati dan hanya sebagai jalan keluar terakhir. Untuk
menambah daya paksa dan kepastian terhadap pemenuhan ganti rugi, maka
hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian ini disubsidairkan dengan
hukuman pengganti, misalnya hukuman kurungan yang lamanya disesuaikan
914

Barda Nawawi Arief, 2002, op.cit, hlm 94-95.
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dengan besaran ganti kerugian. Sudah tentu besaran ganti kerugian tersebut harus
proporsional atau setidaknya setara dengan kerugian atau pengeluaran biaya
nyata/ riil korban akibat tindak pidana tersebut.
(2) Melalui mekanisme mediasi (mediasi penal).
Mediasi penal merupakan suatu bentuk Alternative Resolution Dispute (ADR).
Khakikat mediasi adalah musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa.
Meskipun disebut dengan berbagai nama, intinya tetap merujuk pada kompromi
pihak korban dan pembuat delik untuk mencapai titik temu yang menguntungkan
pihak-pihak dalam penyelesaian sengketanya. Proses mediasi penal yang
terintegrasi dengan peradilan formal atau diversi, telah diwujudkan dalam UU No.
11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu dalam
praktik hukum sehari-hari ditemukan pula mediasi penal menurut hukum adat,
seperti sering disebut peradilan adat di masyarakat adat, musyawah desa di desa,
atau musyawarah keluarga di lingkungan keluarga.916 Penerapan mediasi penal
dalam sistem peradilan pidana berdasarkan asumsi bahwa:
-

pidana penjara semula diharapkan menjadi tempat resosialisasi, ternyata
dianggap tidak bejalan sebagaimana yang diharapkan, cenderung menghasilkan
stigma dan nestapa serta akibat lain yang negatif bagi pelaku kejahatan, sehingga
membebani keuangan negara sementara biaya penyelenggaraannnya tidaklah
kecil.917

-

Sering terjadi kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai
diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/
perdamaian atau lembaga permaafan yang

ada di dalam masyarakat

(musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb). Praktek
penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan
hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah
ada penyelesaian damai (melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja
diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.918

916

Achmad Ubbe, Mediasi Penal dan Peradilan Adat, http://stihlitigasi.ac.id/publikasi/suaradosen/97-mediasi-penal-dan-peradilan-adat, diunduh 15 November 2015, 10.35.
917
Daniel S Lev, “Hukum dan Masyarakat-masyarakat yang Sedang Berubah”, Hukum dan
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Keadilan, no. 6, 1971, hlm. 2-7.
918
Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Semarang,
Pustaka Magister Semarang, 2009, hlm.2
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Perbedaan utama ganti rugi melalui skema sanksi dengan mediasi penal ini
adalah mediasi penal berorientasi pada proses: yakni menyadarkan pelaku tindak
pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari
rasa takut dan sebagainya, sementara pada point a (ganti kerugian sebagai sanksi
pidana) beroreintasi pada hasil yakni ganti kerugian.
Mediasi penal melibatkan peran aktif para pihak (pelaku dan korban),
kedudukan mereka tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi
lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan
untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.919
Model yang dipilih adalah model "victim-offender mediation", dengan alasan:920
- Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada
dalam pikiran orang.
- Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh
mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat
berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap
kebijak-sanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah
pemidanaan.
- Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana. Ada
yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal
pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan
pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan
bahkan untuk recidivist.
Mediasi penal biasa dilakukan oleh masyarakat hukum adat, karena hukum adat
berfokus pada asas keseimbangan dalam kehidupan. Setiap tindakan yang mengganggu
keseimbangan

921

akan

menimbulkan

reaksi

atau

koreksi

masyarakat

untuk

mengembalikan keseimbangan sebagaimana semula. Reaksi atau koreksi tersebut tidak
hanya dikenakan kepada pelakunya namun juga pertanggungjawabannya dibebankan
kepada kerabat pelaku, bahkan mungkin dibebankan kepada masyarakat bersangkutan
atau seluruhnya. Pihak yang merugikan/ melakukan pelanggaran berkewajiban
memenuhi reaksi adat sehingga selesai dengan damai. Reaksi adat tersebut dapat
berupa:922

919

Ibid, hlm. 5
Ibid, hlm. 8.
921
Keseimbangan dapat dibedakan antara keseimbangan umum (misalnya membuat keributan
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umumnya dan keseimbangan masyarakat
kelompok, keseimbangan kerabat atau keluarga. (Hilman Hadikusuma, op.cit, hlm. 16)
922
Ibid, hlm. 15
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(a) Penggantian kerugian „immateriil‟ dalam berbagai rupa, seperti paksaan
menikahi gadis yang dicemarkan.
(b) Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena (korban), yang berupa benda
sakti sebagai pengganti kerugian rokhani.
(c) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran ghaib.
(d) Penutup malu, permintaan maaf.
(e) Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
(f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tatanan hukum.
Mediasi penal tersebut dapat dilakukan di semua tingkatan proses dalam sistem
peradilan pidana, hanya saja terdapat perbedaan dengan mediasi penal dalam SPPA:
- Mediasi penal ini bersifat voluntair dari pihak pelaku maupun korban, dan bukan
menjadi tugas atau kewajiban dari aparat penegak hukum. Dalam SPPA, diversi
(pengalihan) melalui mediasi penal merupakan kewajiban karena tujuannya
adalah untuk melindungi kepentingan anak sebagai pelaku dari efek negatif sistem
peradilan dan pemidanaan (penjara), sementara dasar falsafah pemidanaan bagi
orang dewasa adalah berbeda. Sifat voluntair (kesediaan pribadi) tersebut dapat
menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan penetapan atau putusan.
- Hasil dari mediasi penal tidak serta merta menghentikan proses penuntutan,
kecuali pihak korban menghendaki, dengan rincian:
(a) Jika korban menghendaki hasil mediasi menghentikan proses penyidikan
sehingga mediasi penal berfungsi sebagai diversi atau pengalihan yang
menghentikan proses penuntutan, maka harus terdapat mekanisme yang dapat
mengawasi perilaku si pembuat untuk masa tertentu, dan melaporkan hasil
pelaksanaan mediasi tersebut kepada instansi yang terkait dalam sistem
peradilan pidana. Sehingga

jika terjadi

pengulangan, akan menjadi

pertimbangan hal yang memberatkan pemidanaan.
(b) Jika perdamaian terjadi selama proses persidangan dan korban menghendaki,
maka hakim dapat memutus lepas dari segala tuntutan.
(c) Jika korban tidak menghendaki hasil mediasi penal sebagai diversi atau
penghentian penuntutan, maka hakim dapat mempertimbangkan hasil mediasi
penal tersebut sebagai hal yang meringankan pemidanaan, seperti penjatuhan
hukuman percobaan atau pidana bersyarat.
Oleh karena mediasi penal dimasukan dalam sistem peradilan pidana dengan
to userpelaksana mediasi penal tidak hanya
mengadopsi nilai-nilai hukum adat, commit
maka dalam
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melibatkan pelaku dan korban, namun juga tokoh masyarakat disamping aparat penegak
hukum dan/ atau mediator.
Pada ketentuan SPPA mengenai diversi, hanya dapat dijalankan terhadap tindak
pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Dengan demikian, terhadap jenis
tindak pidana yang dapat dilakukan mediasi penal juga harus selaras/ harmoni dengan
ketentuan tersebut, sehingga terdapat pembatasan-permbatasan atas jenis tindak pidana
yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal. 923 Namun demikian, hal ini tidak
membatasi kemungkinan dilakukan mediasi penal terhadap delik yang diancam pidana
di atas 7 tahun, seperti pembunuhan (carok misalnya) di mana pihak korban/ keluarga
korban telah menerima restitusi dan/atau berdamai dengan pelaku. Dalam hal ini proses
penuntutan dapat tetap dilanjutkan dan akan dipertimbangkan hakim sebagai hal yang
meringankan pemidanaan.
Semua permohonan legalisasi mediasi penal dari proses pra adjudikasi (di luar
persidangan), diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ KPN, dan KPN atau hakim
yang ditunjuk berkewajiban memeriksa substansi dari hasil mediasi tersebut, untuk
memastikan bahwa isi mediasi tersebut executable (dapat dilaksanakan) dan tidak
bertentangan dengan hukum.
Sesungguhnya dalam praktek peradilan, mediasi penal telah diterima dan
dimasukkan dalam pertimbangan putusan. Sebagai contoh hasil mediasi penal yang
dipertimbangkan dalam putusan adalah putusan no. 1600K/ Pid/ 2009

atas nama

terdakwa Ismayawati tersebut di atas, putusan no. 46 /PID/78/UT/WANITA dari
Pengadilan Negeri Jakarta Utara –Timur dan putusan no. 53/Pid/1983/PT.Mdn yang
diputus oleh Hakim Bismar Siregar.
Putusan no. 46 /PID/78/UT/WANITA dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara –Timur
Kasus posisi

923

dalam RUU KUHAP diatur bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan
apabila:
• Tersangka bukan residivis.
• Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun ke bawah; atau tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ke bawah untuk yang sudah berumur 70 (tujuh
puluh) tahun ke atas.
• Motifnya ringan.
commit to user
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Ny Ellya Dado dituduh melakukan penyanderaan yang disertai dengan
penghinaan terhadap Devy. Ny Ellya merasa kecewa dengan sikap Devy yang telah
merusak kendaraan miliknya, yang walaupun sudah diperbaiki tetapi dianggap tidak
memuaskan. Ny Ellya menumpahkan kemarahannya dengan menyandra dan menghina
Devy. Jaksa mendakwa Ny Ellya dengan sengaja melawan hukum telah merampas
kemerdekaan orang sebagaimana diatur Pasal 333 KUHP (primer). Ny Ellya juga
didakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan
hak, memaksa Devy dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya Devy
menyerahkan barang-barangnya sebagaimana diatur Pasal 368 ayat 1 KUHP (subsider).
Pada proses persidangan, dilakukan upaya perdamaian antara pelaku dan korban,
yang sebelumnya berteman baik, perdamaian itu berhasil dan telah terjadi kesepakatan
perdamaian diantara mereka. Pengadilan memutuskan melepaskan terdakwa dari segala
tuntutan, majelis hakim memandang perbuatan terdakwa bukan merupakan kejahatan
atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi karena telah tercapai kesepakatan damai
antara para pihak.
Putusan no. 53/PID/1983/PT Mdn
Kasus Posisi
Terdakwa Zulham alias Juan didakwa melakukan penganiayaan sehingga korban
meninggal dunia. Jaksa mendakwa Juan secara alternatif,

yakni Pasal 340 KUHP

(pembunuhan berencana), Pasal 351 ayat 3 KUHP (penganiayaan hingga menyebabkan
kematian), atau Pasal 353 ayat 3 KUHP (penganiayaan terencana hingga menyebabkan
kematian).
Dalam putusan peradilan tingkat pertama dalam perkara no.393/KIS/198/PN
Mdn, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
Juan dihukum penjara 3 tahun 6 bulan.
Pada tingkat banding, Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim
mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban secara adat. Atas dasar
pertimbangan itu, majelis hakim banding memperingankan hukuman terdakwa menjadi
hukuman percobaan (ex Pasal 14 a KUHP).
Analisis
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Upaya mediasi penal dilakukan dalam peradilan tingkat banding antara keluarga
korban dan keluarga terdakwa, dan upaya perdamaian tersebut berhasil. Namun Majelis
hakim tidak serta merta melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,
sekalipun telah terjadi pemaafan dari pihak korban kepada terdakwa. Di samping itu,
pertimbangan Majelis bahwa terdakwa juga telah menjalani penahanan selama 1 tahun
13 hari, dan penahanan demikian telah memberikan pelajaran yang berharga bagi
terdakwa bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran, menunjukan tujuan pemidanaan
yang bersifat individualistis, yang memberi efek pembelajaran dan perbaikan perilaku
terdakwa. Putusan ini juga sekaligus mewujudkan tujuan pemidanaan sebagai
keseimbangan, yakni keseimbangan antara hak masyarakat melalui penerapan asas
legalitas / asas kemasyarakatan, hak korban dan hak terdakwa melalui penerapan asas
culpabilitas / kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan atau individualisasi pidana.

Permasalahan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan mediasi penal ini
adalah masa penahanan yang sedang dijalani terdakwa, baik penahanan berdasarkan
surat perintah oleh penyidik atau penuntut umum ataupun surat penetapan penahanan
hakim. Oleh karena mediasi penal ini bersifat voluntair, yang dilaksanakan berdasarkan
permohonan pihak terdakwa ataupun pihak korban, maka sepatutnya masa yang
digunakan untuk melakukan upaya mediasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai masa
penahanan yang akan mengurangi masa hukuman pidana, berdasarkan alasan:
(a) Mediasi penal adalah bersifat voluntair, sehingga tidak menjadi permasalahan
bagi terdakwa untuk tidak diperhitungkan masa tersebut dalam pengurangan
pemidanaan.
(b) Apabila masa penahanan tidak diperhitungkan setara dengan masa
pembantaran, maka dikhawatirkan masa penahanan (sementara) yang dilajani
terdakwa untuk pemeriksaan (baik di tingkat penyidikan, penuntutan atau
persidangan) akan melapaui masa penahanan yang menjadi batasan dalam
pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan atau persidangan.
(c) Bahwa untuk memberi kepastian tidak terjadinya pelanggaran hak ataupun
penyeludupan hukum, maka pelaksanaan mediasi penal ini harus berdasarkan
surat perintah atau surat penetapan hakim dengan menyebutkan dengan jelas
jangka waktu pelaksanaancommit
mediasitodan
usertempat pelaksanaan mediasi. Apabila
terdakwa dalam penahanan, maka sedapat mungkin dilakukan di gedung
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tempat terdakwa di tahan jika negosiasi melibatkan terdakwa secara langsung,
namun mediasi penal dapat dilakukan oleh keluarga terdakwa yang
mempunyai keleluasaan bergerak dan tidak perlu mengganggu proses
peradilan sampai saatnya mediasi berhasil dilaksanakan. Mediasi penal harus
dipastikan melibatkan keluarga korban dan keluarga terdakwa, dan/atau
masyarakat.
Dengan adanya pelaksanaan mediasi penal

yang melibatkan pihak keluarga

terdakwa, keluarga korban dan masyarakat, maka tujuan pemidanaan untuk tercapainya
keseimbangan sekaligus kedamaian hidup dapat terlaksana. Pelaksanaan mediasi penal
merupakan perwujudan paradigma pemikiran nilai-nilai.

Formulasi kebijakan legislative hukum pidana nasional yang integral di bidang
penegakan hukum, tidak hanya mengenai hukum pidana materiil, namun juga
menyangkut hukum pidana formil. Dari uraian permasalahan pada bab sebelumnya,
permasalah yang kesalahan dalam menegakkan due proses pada tahap pra adjudikasi,
baik berupa pelaksanaan dwang middelen (upaya paksa) berimbas pada upaya hukum
praperadilan ataupun terjadinya salah tangkap ketika kesalahan tersebut tetap berlanjut
ke proses penuntutan (adjudikasi). Demikian pula, ketika penuntut umum lalai atau
tidak dapat menformulasikan surat dakwaan dengan tepat atau kabur, dapat
menimbulkan berbagai penafsiran putusan, seperti dinyatakan surat dakwaan tidak dapat
diterima atau menghukum terdakwa dengan merubah pasal surat dakwaan oleh hakim.
Pasal 111 sampai dengan Pasal 122 RUU KUHAP membentuk hakim komisaris.
Hakim komisaris merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut
umum, yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan (keabsahan
dwang middelen ) yang mempunyai wewenang lebih luas dari lembaga pra peradilan.
Hakim komisaris (hakim tunggal) akan bersidang setelah mendengar tersangka,
terdakwa atau saksi, setelah mendengar konklusi penuntut umum.

Hakim komisaris

adalah hakim pengadilan negeri yang telah bertugas selama 10 tahun dengan pangkat
minimum III/c. Hakim komisaris akan memeriksa, menetapkan/ memutus seorang diri,
berkantor di/ dekat Rumah Tahanan Negara, dengan dibantu seorang panitera dan staf
kesetariatan. Putusan hakim komisaris adalah final and binding, tidak dapat diajukan
upaya banding atau kasasi. Kondisi ini
menunjukan
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selama minimum 2 tahun dan memutus dengan tepat dan benar, karena hasil akhir dari
tugas hakim komisaris tidak diizinkan untuk salah.
Menurut Noor Ichwan Ichlas, kebaradaan lembaga hakim komisaris pada RUU
KUHAP bukan solusi ketidakadilan, karena pembaharuan tersebut hanya lebih melihat
kepentingan pelaku tindak pidana dan hak-hak terdakwa dengan memperluas
kewenangan praperadilan, sementara korban atau keluarganya sebagai pihak yang
paling dirugikan dan paling menderita karena kepentingan dan hak-haknya telah
dirampas oleh pelaku tidak dapat dikembalikan.924
Noor Ichwan Ichlas mengusulkan keberadaan hakim komisaris juga untuk
kepentingan korban dengan memberi kewenangan terhadap hakim komisaris untuk
menyelesaikan permasalahan antara korban dan pelaku, karena dalam kenyataanya
kerap terjadi telah ada kesepakatan damai sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke
pengadilan

di mana korban telah memaafkan pelaku dan atau mennerima ganti rugi/

kompensasi dari pelaku. Penyelesaian tindak pidana oleh hakim dalam tahap penyidikan
ini merupakan kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengembalikan hak-hak
atau kepentingan korban, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penetapan. Pada tahap
ini akan terjadi persinggungan antara hukum privat dan publik, sekalipun secara
keseluruhan tetap berada dalam ranah hukum publik. Proses ini merupakan bentuk dari
restorative justice agar korban atau keluarganya terayomi, masyarakat terpulihkan luka
(batinnya) akibat perbuatan pelaku, dan pelaku disadarkan atas perbuatannya agar tidak
melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban atau keluarganya.925 Mengenai
keberadaan lembaga hakim komisaris tersebut, telah penulis kemukakan alasan
keberatan dan solusi bagi legalisasi atas upaya mediasi penal dengan cukup mengajukan
surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Sebagai alternatif penanganan permasalahan pra adjudikasi yang lain, dapat
dilihat pada lembaga pre-trial chamber (Majelis Pra-Sidang) dari ketentuan Statuta
Mahkamah Pidana Internasional (Statute of International Criminal Court – ICC). ICC
bertugas menuntut pelaku pelanggaran pelanggaran HAM dan rehabilitasi terhadap
korban pelanggaran HAM tersebut. Majelis Pra-sidang berwenang mengeluarkan izin
atau otoritas kepada penuntut Internasional untuk melanjutkan penyidikan sendiri,
menentukan status perkara dilanjutkan atau tidak ke persidangan, dan ikut menentukan
commitKomisaris
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hasil dari penyidikan penuntut Internasional. Fungsi Majelis Pra-sidang merupakan
filter yang menentukan apakah prinsip “due proses” dan “fairness” telah dilakukan
oleh penuntut Internasional dalam memperoleh bukti-bukti kuat bagi ditindaklajutinya
perkara ke persidangan. Kekuasaan Majelis pre-trial termasuk untuk perintah
penangkapan, penahanan, dan mencegah/ menjamin tidak adanya upaya yang
menghalangi proses peradilan.926
Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka harus dilakukan terobosan yang dapat
mengatasi atau mengurai permasalahan tersebut, dan untuk itu sistem peradilan pidana
harus dilihat secara integral, menyeluruh dan tidak terkotak-kotak atau sektoral,
meskipun dalam penerapan/ pelaksanaannya dapat dilakukan secara sektoral.
Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman
dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam penegakan
kekuasaan kehakiman tersebut tidak hanya kekuasaan mengadili, namun kekuasaan
menegakan seluruh proses penegakan atau sistem peradilan pidana, yang tentunya
dalam penegakan hukum pidana menjadi domain Mahkamah Agung, karena sistem
pemidanaan pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan menjatuhkan pidana atau
suatu mata rantai dari proses tindakan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan
sampai dengan pelaksanaan putusan. Bertolak dari pengertian bahwa kekuasaan
kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses atau
sistem peradilan pidana, yang berarti keseluruhan proses dalam sistem peradilan pidana
harus merdeka dan mandiri, maka keseluruhan proses penegakan kekuasaan kehakiman
di bidang hukum pidana seyogyanya berada di bawah satu naungan, satu poros, satu
kendali yakni Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas dari
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam sistem
peradilan pidana. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pejabat puncak/ pejabat
pengendali dalam keseluruhan proses menejemen sistem penegakan hukum pidana
terpadu. 927 Dengan posisi ini diharapkan Mahkamah Agung memegang posisi kontrol
proses pra adjudikasi, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
due proses selama penyelidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.
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c.

Kebijakan (Aplikatif) Judisial Mahkamah Agung sebagai Produk Law Maker
dan Law Enforcer
Pemikiran positivisme telah melembagakan cara pandang “keteraturan dalam

bentuk

pasti”,

sehingga

ketika

hakim

menangani

suatu

perkara

akan

mengindentifikasikan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan penalaran deduktif,
yang menuntut penyelesaian perkara berdasarkan prinsip asas kepastian hukum.
Prosedur atau hukum acara diagungkan, berlaku untuk semua perkara pada akhirnya
tidak dapat memenuhi harapan akan keadilan yang substansial.
Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (dahulu Pasal 26 Undang-Undang nomor 14 tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) maupun Pasal 31 juncto Pasal 31 A
Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang nomor
14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, memberi kewenangan kepada Mahkamah
Agung untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundangan yang tingkatnya
berada di bawah Undang-Undang saja. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Mahkamah
Agung melalui kebijakannya tidak sedikit melakukan penyingkiran terhadap ketentuan
UU yang tingkatnya adalah UU atau wet, dengan maksud agar hakim dapat mengambil
keputusan yang lebih jernih.928
Menurut Achmad Ali, sistem hukum Indoenesia, bukan [lagi] Eropa Kontinental.
Realitas hukum Indonesia telah memberlakukan:1) perundang-undangan (ciri hukum
Eropa Kontinental), 2) hukum adat (ciri cutomari law),3) hukum Islam dan eksistensi
peradilan agama (ciri muslim law system), 4) hakim Indonesia dalam praktek mengikuti
„yurisprudensi‟ (ciri customary law dengan asas „stare decisis), sehingga tepat jika
sistem hukum Indonesia masuk dalam katagori „mix legal system‟.
Di negara Common law system utamanya Amerika Serikat, seorang hakim
dianggap menjalankan empat macam peranan: menegakkan norma (norm enforcer),
membuat hukum (law maker), menjadi administrator dan sebagai politikus. Hakim
dapat menafsirkan hukum (undang-undang) sedemikian rupa sehingga sebenarnya
melakukan fungsi layaknya seorang legislator (law maker). Hal ini dikenal pula sebagai
diskresi yudisial (yudicial discretion), yang memang memungkinkan
mengutamakan kecendrungan politik ataupun merespon keinginan publik.929
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Mahkamah Agung telah sejak dahulu melakukan terobosan-terobosan dengan
melakukan pengujian materiil terhadap peraturan yang mempunyai tingkatan yang sama
dengan Undang-Undang (dalam arti formal), meskipun aturan menegaskan Mahkamah
Agung tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang. Kesemua pengujian
tersebut dilakukan terhadap Undang-Undang yang secara materiil sudah tidak sesuai
lagi dengan dinamika masyarakat. 930 Sarana yang dipergunakan Mahkamah Agung
untuk melakukan hak uji materiil adalah melalui kebijakan aplikatif seperti Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan wewenang
judisial (putusan).
PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat
hukum acara, sedangkan SEMA berisi petunjuk lebih lanjut atau bimbingan
penyelenggaraan peradilan, yang sesuai Pasal 1 butir 43 Permendagri Nomor 55 tahun
2010 , SEMA adalah surat edaran seharusnya bersifat administratif (bukan normatif).
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kebijakan Mahkamah Agung tersebut mengikat ke
dalam dan memberi implikasi ke luar.
Kebijakan yudisial sebagai kebijakan aplikatif biasa dikenal dengan sebutan
judicial discretion atau kebijakan pengadilan. Kebijakan pengadilan dapat berwujud
penerapan metode „penemuan hukum‟, memutus atas nama keadilan, penggunaan
pertimbangan sosiologis dalam putusan, substansi pertimbangan memberatkan atau
meringankan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan mengadili adalah
strafmaat.931

1) Kebijakan Mahkamah Agung Dalam Penanganan Perkara Pidana
Menurut Bagir Manan, untuk mencegah agar kebijakan mengadili tidak
terjerembab menjadi kesewenangan, atau jalan menyelundupi keberpihakan, terdapat
beberapa prinsip yang harus dipegang teguh hakim:932
 Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan
asas keadilan.
 Kebijakan mengadili harus dapat menunjukan penerapan hukum yang ada tanpa
suatu diskresi akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan,
terutama rasa keadilan pencari keadilan.
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 Kebijakan mengadili tidak oleh mencederai asas dan norma konstitusi, asas dan
norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat terlampaui.
 Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
 Kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara kepentingan
pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
 Walaupun ada diskresi putusan hakim harus hanya didasarkan pada fakta yang
diketemukan di persidangan dan tetap memutuskan menurut hukum.
Beberapa kebijakan aplikatif Mahkamah Agung berkaitan dengan penanganan perkara
pidana antara lain:
 Kebijakan Mahkamah Agung dalam PERMA tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
Banyaknya penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung dan jumlah hutang
negara kepada Lembaga Pemasyarakatan sebagai akibat tunggakan uang makan
narapidana menimbulkan keprihatinan tersendiri. 933 Hal tersebut berkaitan dengan
banyaknya perkara ringan dan perkara pencurian dengan nilai kerugian yang relative
kecil diselesaikan melalui prosedur acara pemeriksaan biasa yang memungkinkan
dilakukannya penahanan dan upaya hukum.
Salah satu kebijakan aplikatif Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hukum
pidana formil dan materiil adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2
tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda
dalam KUHP. Adapun pertimbangan utama Mahkamah Agung adalah: 1) bahwa
sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar +10.000 kali jika
dibandingkan dengan nilai emas saat ini, dan sejak tahun 1960 seluruh nilai uang
yang tertera dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali; 2) bahwa perubahan
KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkaraperkara terus masuk ke pengadilan; 3) bahwa jika nilai uang yang ada dalam KUHP
disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penanganan tindak pidana ringan
(pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya) dapat
ditangani secara proporsional, mengingat ancaman dendanya hanya tiga bulan
penjara sehingga terhadap tersangka tidak dapat dikenakan penahanan dan acara
pemeriksaannya menggunakan acara pemeriksaan cepat.934
Mahkamah Agung menilai bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian,
penggelapan, penipuan, perusakan, penadahan yang sesungguhnya masuk dalam
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katagori ringan (lichte misdrijven) tidak tepat untuk didakwa dengan Pasal-Pasal
KUHP: 362 (pencurian), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 406 (pengrusakan
barang), 480 (penadahan), melainkan didakwa menggunakan Pasal-Pasal 364
(pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 384 (penipuan
ringan oleh penjual), 407 ayat (1) (pengrusakan ringan), dan 482 (penadahan ringan),
dengan memperhatikan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan dan menilai
kerugian maksimal yang disesuaikan dengan harga emas saat ini.
Batasan nilai kerugian maksimal Rp. 250,00,- sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 364 KUHP sudah tidak sesuai lagi untuk saat ini, hampir tidak ada lagi barang
yang nilainya Rp. 250,00,-. Penetapan angka Rp. 250,00,- merupakan angka yang
ditetapkan oleh pemerintah dan DPR tahun 1960 melalui UU no. 16 Prp 1960
tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU no. 1 tahun 1961 tentang
Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Perpu no. 18 tahun 1960 tentang
Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 935
Menurut Anthon F Susanto, pendekatan formalisme yang menjadi senjata utama
kaum positivism hukum, sudah tidak lagi memadai, kecuali penampakan formal dari
hukum itu sendiri. Bahkan kaum positivis telah melanggengkan relasi otoritas
(formal), khususnya antara hukum dan penafsiran, sehingga menciptakan sakralitas
hukum dalam bentuk teks-teks Undang-Undang. Sakralitas itu pada tahap selanjutnya
telah mematikan kreativitas penafsiran.936
Kebijakan aplikatif Mahkamah Agung ini merupakan sikap menerobos
formalisme ketentuan hukum positif yang ada, mengakomodasi aspirasi keadilan
bagi masyarakat dan menjalankan restoratif justice. Formal justice ditegakkan
melalui hukum positif yang dikatakan menjunjung tinggi prinsip rule of law yang
935
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ternyata belum mampu mewujudkan keadilan subtansial. Konsep restorative justice
menawarkan sebuah penyelesaian perkara pidana bertujuan pemenuhan keinginan
para pihak melalui win-win solution, tidak ada pihak yang merasa dirugikan kalah.937
Konsep restorative justice pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang
tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban terhadap pihak
pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan
dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab dengan
bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.938
Dalam pertimbangan huruf e PERMA no.2 tahun 2012, Mahkamah Agung
menyebutkan bahwa Peraturan ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP,
Mahkamah Agung melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai
dengan kondisi saat ini, dan bermaksud memudahkan penegak hukum khususnya
hakim untuk memberikan keadilan. Namun kebijakan ini mempunyai implikasi yang
luas terhadap keberlakuan KUHP dan KUHAP khususnya ketentuan mengenai
tindak pidana ringan, dan hierarkhi peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan hierarkhi peraturan
perundang-undangan Indonesia terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar 1945, 2)
Ketetapan MPR 939 , 3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu), 4) Peraturan Pemerintah, 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan
Daerah Provinsi dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan
“hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang
didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
(penjelasan pasal 7 ayat (2) UU nomor 2 tahun 2011).
Pasal 8 ayat (1) UU nomor 12 tahun 2011 juga secara tegas menyatakan
pada jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) UU no. 12 tahun 2011, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
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Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Sedangkan ayat (2) Pasal 8 tersebut mengakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Berdasarkan Pasal 36 dan 79 UU Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung
berwenang memberi petunjuk di semua bidang dalam rangka pelaksanaan ketentuan
UU Kekuasaan Kehakiman, dan Mahkamah Agung juga dapat mengatur lebih lanjut
hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan jika terdapat
hal-hal yang belum cukup diatur.
Dari uraian hierarkhi peraturan perundang-undangan jelas terdapat konflik
tentang keberlakuan PERMA dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun
dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU no. 2 tahun 2011, maka peraturan yang ditetapkan
Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.
Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum,
yaitu kekosongan hukum (leemten in het recht), konflik antar norma hukum
(antinomi hukum), dan norma yang kabur (vage normen) atau norma tidak
jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka
berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:940
(a) Lex superiori derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan yang lebih rendah;
(b) Lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan yang khusus akan
melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang
harus didahulukan;
(c) Lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau
melumpuhkan peraturan yang lama.
commit to user
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Ditinjau dari hierarkhi peraturan perundang-undangan, maka penjenjangan setiap
jenis peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
Berkaitan dengan asas preferensi hukum, yang meliputi asas lex superior, asas
lex specialis, dan asas lex posterior, terdapat beberapa tipe penyelesaian konflik
norma, yakni 1) Pengingkaran (disavowal), 2) reinterpretasi, 3) pembatalan
(invalidation), dan 4) pemulihan (remedy):941
(1) Pengingkaran (disavowal). Seringkali terjadi berkenaan dengan asas lex specialis
dalam konflik logika diinterpretasi sebagai pragmatis. Misalnya membedakan
antara hukum privat dan hukum publik dengan argumentasi bahwa 2 bidang
hukum tersebut diterapkan secara terpisah, meski sebenarnya kedua ketentuan
itu terdapat konflik norma.
(2) Reinterpretasi. Menginterpretasikan kembali norma dengan cara yang lebih
fleksibel.
(3) Pembatalan (invalidation). Pembatalan dapat dilakukan secara abstrak formal
ataupun praktikal. Secara abstrak formal dapat dilakukan melalui lembaga
(institusi) seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Secara praktikal
melalui putusan pengadilan dalam kasus konkret.
(4) Pemulihan (remedy). Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu
ketentuan, misalnya membatalkan norma yang kalah dengan cara memberikan
kompensasi (aspek ekonomi).
Setiap peraturan perundang-undangan selalu dirumuskan dengan konteks
sosialnya, dogma dan institusi itu jelas bekerja berdasarkan konteks sejarahnya.
Setiap institusi membawa doktrinnya masing-masing. Begitu juga dalam institusi
hukum, doktrin asas lex superior derogat legi inferiori, asas lex posterior derogat
legi priori, asas lex specialis derogat legi generali, dan asas non retroaktif,
merupakan materi-materi kampanye juru bicara hukum modern. Maka perubahan
sosialpun bersandar pada aktor, agen dan institusi yang menjalankannya, berikut
dengan ajaran yang disakralkannya.942
PERMA sebagai kebijakan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 8
ayat (2) UU no. 2 tahun 2011 dan Pasal 36 dan 79 UU Mahkamah Agung, diakui
941
942
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keberadaannya sebagai norma yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan
untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan terhadap hal-hal yang belum cukup
diatur. Ketika kebijakan tersebut dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan
maka berlaku asas „res judicata pro veritate habitur‟ yang berarti apa yang diputus
hakim harus dianggap benar.
Penerapan asas „res judicata pro veritate habitur‟, kerap dilaksanakan hakim
dalam menyelesaikan perkara yang dilimpahkan. Sebagai contoh adalah perluasan
penerapan PERMA no. 2 tahun 2012 yang mengusung prinsip restorative justice,
pada putusan perkara cepat dari Pengadilan Negeri Semarapura berdasarkan alasan
mengutamakan keadilan substantif dari pada ketentuan Undang-Undang. Putusan
tersebut adalah tindak pidana pencurian (ringan) Pasal 364 KUHP yang sesunguhnya
termasuk

kualifikasi

pencurian

dengan

pemberatan

Pasal

363

KUHP.

Permasalahannya tidak hanya pada diskresi hakim untuk merubah pasal dakwaan,
namun dengan menggunakan PERMA no. 2 tahun 2012 tentang penentuan batas
tindak pidana ringan dan batas minimal denda, dan pertimbangan moral justice.


Kebijakan Mahkmah Agung melalui Surat Edaran (SEMA).
Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain
Mahkamah Konstitusi, mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 20 ayat
(2) Undang-Undang nomor 48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(UUKK): a) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada
tingkat akhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung, b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, c) kewenangan lainnya yang diberikan undangundang.
Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juncto
Pasal 22 Algemeene Bepalingen von Wetgeving voor Indonesie/AB (KetentuanKetentuan Umum mengenai Perundang-Undangan di Indonesia) (Lembaran
Negara 1847- no. 23) menegaskan bahwa Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan di bawahnya dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus
suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada
atau kurang jelas, melainkan wajib
untuk
memeriksa dan mengadilinya. Ketetuan
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tersebut menempatkan hakim (Hakim Agung) sebagai agent of change melalui
peningkatan kualitas putusan ataupun kebijakan judisial (judicial discretion).
Salah satu bentuk kebijakan aplikatif yang bertujuan meningkatkan kualitas
putusan adalah diterbitkannya

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) baik

mengenai petunjuk tehnis peradilan maupun administrasi peradilan. Mahkamah
Agung telah banyak mengeluarkan SEMA sejak tahun 1951, yang jika dihitung
sampai dengan tahun 2015 berjumlah sekitar 347 Surat Edaran.Tujuan utama dari
kebijakan aplikatif adalah untuk mewujudkan pembaharuan hukum dan kepastian
hukum (law and legal reform).
Berdasarkan Pasal 1 butir 43 Permendagri nomor 55 tahun 2010 , Surat Edaran
mempunyai sifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma. Dalam
Permendagri tersebut dijelaskan bahwa: (a) Surat Edaran adalah naskah dinas yang
berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu
yang dianggap penting dan mendesak, (b) Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa
pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma
hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh
karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir
peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk
memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.
Beberapa

SEMA

dikeluarkan

sesuai

dengan

Pasal

1

butir

43

Permendagri nomor 55 tahun 2010 yang sifat pemberitahuan, contohnya seperti
SEMA no.2 tahun 2014 Tentang: Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama, Banding pada 4 lingungan peradilan, SEMA no. 04 Tahun 2012 Tentang:
Perekaman Proses Persidangan yang merupakan bagian (komplemen) dari berita
acara sidang, SEMA no.5 tahun 2012 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan
Tipikor bagi tersangka/ terdakwa yang sedang menjalani proses penyidikan dan
penuntututan akan menjadi kewenangan wilayah hukum Pengadilan Negeri di mana
tindak pidana korupsi terjadi. SEMA no. 1 tahun 2011 tentang Penyampaian
Salinan Putusan: pengadilan wajib menyampaikan petikan putusan segera setelah
diucapkan, dan dalam waktu paling lama 14 hari wajib segera menyampaikan
salinan putusan kepada terdakwa/penasihat hukumnya, SEMA no. 3 tahun 2011
tentang Penempatan Korban Narkotika
di user
dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan
commit to
Rehabilitasi Sosial: berdasarkan surat Penetapan hakim.
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Di sisi lain, beberapa kebijakan aplikatif yang berkaitan dengan tehnis
peradilan pidana, kerap dilakukan setelah melalui rapat pleno kamar pidana di
Mahkamah Agung. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan baik untuk menjawab
isu-isu hukum yang sedang berkembang, maupun untuk mencari terobosan baru
atas kekosongan hukum, yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran MA. Akan
tetapi kedudukan dari Surat Edaran tersebut mempunyai permasalahan ditinjau dari
hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain bagaimana
menyikapi SEMA sebagai suatu produk kebijakan yudisial sebagai law maker dan
law enforcer.
SEMA mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran
tersebut memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan
berdasarkan peraturan yang ada. Walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri
menentukan bahwa Surat Edaran tidak bersifat normatif, namun dalam banyak hal
SEMA dikeluarkan justru untuk membuat terang atau mengisi kekosongan undangundang, tidak sekedar petunjuk tertulis, sehingga para hakim memaknainya sebagai
norma.
Sebagai penyelesaian terhadap SEMA sebagai produk kebijakan judisial law
maker dan law enforcer yang berisi norma adalah:


menerapkan asas „res judicata pro veritate habitur‟ terhadap SEMA. SEMA
sebagai kebijakan Mahkamah Agung yang telah dimaknai hakim secara normatif
tersebut, yang kemudian diterapkan dalam penyelenggaraan peradilan, dan
ketika kebijakan tersebut dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan maka
berlaku asas „res judicata pro veritate habitur‟ yang berarti apa yang diputus
hakim harus dianggap benar.



Menuangkan suatu kebijakan lembaga yang berkaitan dengan pengaturan lebih
lanjut sesuai ketentuan undang-undang, dalam bentuk Peraturan Lembaga atau
Peraturan Mahkamah Agung agar mendapatkan pengakuan keberlakuannya
dalam sistem perundang-undangan.

Beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai produk kebijakan dalam ranah
pidana, sebagai berikut:
 SEMA no. 4 tahun 2011 tentang Whistle Blower dan Justice Collaborator.
Pasal 37 Konvensi PBB tentang
Melawan
commit
to user Korupsi (United Nation Convention
Againts Corruption/ UNCAC) tahun 2003 mewajibkan setiap negara untuk
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memasukkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan-tindakan yang perlu bagi
setiap orang yang bersedia mengungkapkan suatu kejahatan dan memberikan
kemungkinan mengurangi pidana bagi justice collaborator, dan kekebalan dari
penuntutan bagi whitsle blower.
SEMA no.4 tahun 2011 merupakan petunjuk bagi pemberian perlindungan bagi
Whitsle Blower (Peniup peluit) dan Justice Colaborator. Whitsle Blower dan
Justice Colaborator keduanya adalah mereka yang melaporkan adanya kejadian
tindak pidana tertentu yang bertujuan mengungkapkan terjadinya tindak pidana
dan segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Perbedaanya adalah
pada Justice Collaborator pelapornya adalah tersangka/terdakwa, sedang Whitsle
Blower bukan. Terhadap pelapor
merupakan bagian) dari

Whistle Blower akan dikeluarkan (bukan

pelaku kejahatan yang dilaporkan, dan jika pelapor

tindak pidana juga dilaporkan oleh terlapor, maka penangan perkara atas perkara
yang dilaporkan pelapor (whistle Blower) akan didahulukan.
Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, Whistle Blower termasuk
dalam pengertian „pengungkap fakta‟. Dalam kaitannya dengan hal itu,
kedudukannya sebagai saksi yang berperan dalam pengungkapan suatu tindak
pidana (khusus)

seperti

korupsi,

pencucian

uang, terorisma, narkotika

perdagangan orang dan pelanggaran HAM berat.
Kedudukan Justice Collaborator yang bersedia mengungkapkan tertentu
adalah bukan pelaku utama dan merupakan saksi mahkota. Dalam hal ini Jaksa
Penuntut Umum harus menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan
keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan bagi pengungkapan tindak
pidana yang dimaksud. Dan bagi hakim kedudukan Justice Collaborator akan
dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidananya,
yakni i) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus (Pasal 14 (a) dan 14 (c)
KUHP) dan/atau, ii) menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan diantara para
pelaku lainnya.
Penanganan kedudukan Justice Collaborator berkaitan erat dengan larangan
self incrimination yang dikenal dalam asas hukum Internasional (Pasal 14 ayat (3)
ICCPR 1966/ International Convenant on Civil and Political Right), dan asas
praduga tidak bersalah (presumption
of user
innocent), yang bertujuan utama untuk
commit to
mencegah unfair prejudice ( penegakan hukum yang tidak adil).Seorang terdakwa
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tidak boleh diminta apalagi dipaksa atau diwajibkan menjadi saksi atau memberi
pengakuan atau keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri.943
Konsep praduga tidak bersalah yang berasal dari negara Anglo-saxon serta
Amerika Serikat (Plea Bargaining system

944

) yang menganut paradigma

individualistik, sehingga sesungguhnya konsep prinsip praduga tak bersalah sejak
awal kelahirannya tidak selaras dengan sistem kehidupan sosial bangsa Indonesia
yang mengutamakan hak komunal.
Menurut Romli Atmasasmita, Sistim Peradilan Pidana Amerika Serikat
menganut paradigma individualistik yang melindungi hak dan kepentingan pelaku
kejahatan (offender-based protection) dan mengabaikan perlindungan atas hak
dan kepentingan kolektif (masyarakat) yang menderita kerugian karena kejahatan
itu. Konsep praduga tak bersalah dalam Deklarasi PBB tersebut juga tidak
menempatkan kesetaraan perlindungan antara kedua subjek hukum di atas,
sehingga

memunculkan

reaksi

berkelanjutan

mengenai

pentingnya

konsep tentang “Hak dan Kewajiban Asasi”.945
943

Mahkamah Agung, op.Cit, hlm. 38
Plea Bargaining mempunyai batasan: 1) bahwa plea bargaining pada hakikatnya merupakan
tahap kebijakan aplikatif, yakni penerapan hukum pidana negosiasi antara pihak penuntut umum
dengan tertuduh atau pembelanya, 2) motivasi negosiasi tersebut yang paling utama adalah untuk
mempercepat proses penanganan perkara pidana, 3) sifat negosiasi harus dilandaskan pada
‘kesukarelaan’ tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan
ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya, 4) keikutsertaan hakim sebagai wasit
yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan. Secara konstitusional (the fifth abd
sixth amandemen rights) sistem ini justru melemahkan hak untuk melindungi seseorang terhadap
pernyataan yang dapat merugikan dan mendapat pembelaansemaksimal mungkin. Itulah sebabnya plea
bargaining system dianggap intervensi terhadap HAM tertuduh. (Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan
Pidana Kontemporer, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta,2011, hlm. 127-129).
Plea Bargaining system lahir dan berkembang sepanjang sejarah Common Law system. Profesor Albert
Alschuler secara teliti telah mengungkapkan sejarah plea bargaining system, ia mengetengahkan
perbendaan antara praktek pada masa common law maupun pada era perkembangan plea bargaining
versi sekarang. Pada masa common law terhadap tertuduh telah diberikan perlakuan yang tidak kejam,
karena ia telah membantu penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap orang lain dalam
perkara tertentu, akan tetapi bukanlah karena ia tertuduh telah mengakibatkan penuntutan menjadi
lebih mudah, atau karena ia melakukan kejahatan. Pada masa common law, praktek negosiasi guna
kepentingan memperoleh suatu informasi (bargaining for information), sebagaimana haknya praktek
negosiasi untguk kepentingan suatu restitusi (bargaining for restitution) secara nyata tidaklah
menempatkan seorang tertuduh (yang terlibat dalam negosiasi tersebut) dalam kedudukan yang sama
dengan seorang tertuduh yang terlibat dalam praktek negosiasi dengan penuntut umum di mana ia
(tertuduh) menyatakan dirinya bersalah (bargaining for his plea of guilty) ( Romli Atmasasmita, Sistem
Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996, hlm.46-47).
945
Romli Atmasasmita, Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma
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944
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KUHAP menentukan secara limitatif alat bukti yang sah adalah keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kekuatan
pembuktian yang utama adalah keterangan saksi, yang bukan testimonium de
auditu (keterangan yang diperoleh dari orang lain). Namun dalam praktek
peradilan kerap terjadi pengajuan perkara pidana oleh Penuntut Umum dengan
minim bukti, tidak ada saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri
(saksi alibi), sehingga “keterangan tersangka” yang berisi pengakuan tersangka
dalam berita acara penyidikan dijadikan tumpuan, bahkan keterangan tersangka
dalam delik penyertaan (deelneming) diperlakukan secara terpisah dan digunakan
sebagai saksi dalam perkara lain (saksi mahkota).
Kedudukan saksi mahkota (kroon‟getuige) yang digunakan selama ini tidak
diatur secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan, dan penerapannya
dilakukan atas dasar interpretasi berdasarkan Pasal 142 jo. 168 KUHAP.
Sekalipun pasal 189 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa “keterangan
terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai alat bukti lain. Pengakuan (keterangan
terdakwa) menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti yang berkekuatan
pembuktian yang sempurna (bukan volledig bewijs kracht) dan tidak memiliki
kekuatan pembuktian yang menentukan (beslissende bewijs kracht), karena
kebenaran sejati / materil waarheid atau absolut truth dalam perkara pidana harus
ditemukan, keterangan terdakwa atau pengakuan terdakwa belum dianggap
sebagai perwujudan kebenaran materiil tanpa dikuatkan alat bukti lain.946
Keterangan terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, bahkan pasal 175
KUHAP memberikan hak (ingkar) kepada terdakwa dalam menjawab pertanyaan.
Pasal 189 ayat (4) KUHAP tidak mengakui alat bukti keterangan terdakwa semata
untuk membuktikan kesalahannya.
KUHAP menerapkan sistem pembuktian yang bersifat negatif ( negatief
wettelijk Stelsel) di mana pembuktian kesalahan terdakwa harus berdasarkan
minimal dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan “keyakinan
hakim”947. Keberadaan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim merupakan
946

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika
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edisi kedua, 2006, hal. 275.
947
Lihat ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi : ” hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
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hal yang berpasangan/ harus ada, sehingga tercukupinya syarat minimal
pembuktian tanpa keyakinan hakim dapat membebaskan terdakwa.
KUHAP memberikan hak ingkar bagi terdakwa melalui

penolakannya

menjawab pertanyaan hakim dipersidangan (Pasal 175 KUHAP), disamping
ketegasan Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa keterangan terdakwa saja tidak
cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah. Sekalipun terdakwa memberikan
pengakuannya, maka pembuktian tetap mewajibkan adanya alat bukti yang lain,
dan hakim bebas melakukan penilaian kekuatan pembuktian dari keterangan
ataupun pengakuan terdakwa.948
Ketentuan mengenai asas self incremination diatur dalam Pasal 66 KUHAP
yakni terhadap tersangka/ terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian dan
Pasal 175 KUHAP yakni hak ingkar dan right to remain silent : hak menolak
menjawab pertanyaan di persidangan.
Pelaksanaan pembuktian menjadi pelik ketika peristiwa pidana tersebut
mengandung delik penyertaan/ deelneming, namun penuntut umum tidak dapat
mengajukan saksi alibi sehingga memecahkan penuntutan menjadi beberapa
berkas perkara terpisah (splitsing)949 dan menghadirkan terdakwa yang satu dalam
perkara yang lain sebagai saksi (mahkota). Pemecahan perkara (splitsing) tersebut
ataupun penggabungannya diizinkan KUHAP semata-mata demi kepentingan
pemeriksaan (pasal 141 huruf a dan c KUHAP), dengan demikian KUHAP
memberi peluang bagi penuntut umum untuk menjadikan seorang terdakwa
sebagai saksi (mahkota).
Ketentuan pasal 168 huruf c KUHAP yang berbunyi bahwa “saudara dari
terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara
bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.”
948
M Yahya Harahap, Op.cti,hal. 332.
949
Sesungguhnya pasal 142 KUHAP membolehkan dilakukan pemecahan perkara dalam hal
terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang (delik penyertaan) kecuali perkara
tersebut merupakan perkara yang dapat dilakukan penggabungan (pasal 141 KUHAP): a). Beberapa
tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi
halangan terhadap penggabungannya, b) beberapa tindak pidana tersangkut paut dengan yang lain, c).
commit
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saudara terdakwa sampai derajat ke tiga” dapat mengundurkan diri sebagai saksi,
dapat menimbulkan penafsiran berbeda:
- Pendapat yang menafsirkan bahwa keterangan saksi mahkota tidak dapat
didengar, berdasarkan alasan bahwa kalimat “...yang bersama-sama
terdakwa...” ditafsirkan sebagai beberapa terdakwa yang tersangkut dalam
delik penyertaan (deelneming), dapat mengundurkan diri sebagai saksi
(mahkota). Sehingga asas non self incremination dapat diterapkan.
- Namun apabila dibaca teks pasal 168 c KUHAP secara keseluruhan dan tidak
terpenggal, maka kalimat “atau yang bersama-sama sebagai terdakwa” harus
dibaca dalam pengertian hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga
dengan saksi mahkota (terdakwa), sehingga kalimat “bersama-sama
terdakwa” adalah adanya hubungan kekeluargaan diantara para terdakwa
yang bersama-sama melakukan tindak pidana maka salah satu terdakwa yang
saling bersaudara tersebut dapat mengundurkan diri sebagai saksi (mahkota)
atas perkara saudaranya. Dengan demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi
terdakwa-terdakwa yang terlibat dalam delik penyertaan (deelneming) yang
tidak ada ikatan darah/ saudara sampai derajat ke tiga. Pasal 168 huruf c
KUHAP tidak dimaksudkan sebagai penerapan asas non self incremination.
- Kata “dapat” dalam pasal 168 KUHAP mempunyai pengertian bahwa
pengunduran diri sebagai saksi tidak bersifat imperatif, sehingga saksi yang
mempunyai ikatan darah mempunyai pilihan untuk bersaksi atau tidak (di
bawah sumpah) setelah mendapat persetujuan dari terdakwa dan penuntut
umum (pasal 169 ayat (1) KUHAP).
Dalam

praktek

peradilan,

keterangan

saksi

mahkota

membantu

meneguhkan keyakinan hakim, sehingga dalam berbagai persidangan yang
menghadirkan saksi mahkota karena perkara di-splitsing diterima oleh Hakim
dan keterangan saksi (mahkota) didudukan sebagai saksi alibi.
Dengan adanya pengaturan mengenai Justice Collaborator dalam SEMA
no. 4 tahun 2011, maka simpang siur mengenai kedudukan saksi mahkota
(Justice Collaborator) terpecahkan, dengan catatan bahwa kesaksiannya adalah
bersifat voluntair atau atas inisiatif atau itikad baik si pelapor untuk membantu
mengungkapkan suatu tindakcommit
pidana.to user

perpustakaan.uns.ac.id

511
digilib.uns.ac.id

 SEMA Berkaitan Dengan Upaya Hukum.
-

Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan bebas.
Pasal 224 KUHAP menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat
terakhir selain MA dapat diajukan permohonan kasasi, kecuali terhadap putusan
bebas. Yang dimaksud putusan bebas yakni „jika pengadilan berpendapat bahwa
dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan‟.
Menurut pasal 191 KUHAP, tidak dipidananya pelaku membawa dua
bentuk putusan hakim yang berbeda:
o Putusan bebas/ vrijspraak (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)semata-mata
karena hakim berpendapat: i) bahwa kesalahan terdakwa (pelaku) tidak
terbukti sama sekali (secara sah dan meyakinkan), semua alat bukti yang
diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, ii)
secara nyata hakim menilai bahwa pembuktian kesalahan yang
didakwakan tidak memenuhi syarat minimum pembuktian, atau iii) hakim
menilai kesalahan yang terbukti tidak didukung oleh keyakinan hakim.
Jadi, berdasarkan pembuktian: tidak memenuhi unsur perbuatan pelaku,
maka kesalahan pelaku tidak terbukti.
o Putusan “lepas dari segala tuntutan”/ontslagvan rechtsvervolging (Pasal
191 ayat (2) KUHAP), apabila hakim berpendapat: apa yang didakwakan
memang terbukti secara sah dan meyakinkan, baik berdasarkan kekuatan
alat bukti maupun keyakinan hakim, namun perbuatan yang dianggap
terbukti tersebut tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, misalnya
termasuk ruang lingkup perdata atau hukum administrasi.
Dalam prakteknya telah terjadi fenomena contra legem

keberlakuan

pasal 224 KUHAP, yakni dilakukannya upaya hukum kasasi untuk putusan
bebas. Butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14.PW.07.03 tahun
1983 tanggal 10 Desember 1983, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas
tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi
hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan
kasasi, dan Surat Pemberitahuan Ketua Muda Mahkamah Agung tentang hasil
Rapat Kerja Gabungan Mahkejapol
tanggal 4 Agustus 1983 nomor M.A/
commit to user
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Pemb/2651/83 tentang terhadap putusan bebas dapat dilakukan kasasi
berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran.
Sejak tahun 1983 telah dijatuhkan putusan Mahkamah Agung yang
menjadi yurisprudensi tetap tentang kasasi terhadap putusan bebas:
o Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983 Reg. No.
275K/Pid/1983 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas
yang dijatuhkan Pengadilan Itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan
kasasi ke Mahkamah Agung RI.
o Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Reg.No.
892K/Pid/1983: “MA wajib memeriksa apabila ada pihak yang
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya
yang membebaskan Terdakwa, guna menentukan sudah tepat dan adilkah
putusan Pengadilan dibawahnya”.
o Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 02 September 1984, Reg.No.449
/Pid/1984, menyatakan “M A atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan
itu merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus
menerima permohonan kasasi”;
o Putusan Mahkamah Agung No. 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September
1988, menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya
sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni,
harus menerima permohonan kasasi tersebut;
Putusan bebas (vrijspraak) sebagaimana yang dimaksud Pasal 191 ayat (1)
adalah berbeda dengan putusan lepas dari segala tuntutan (ontslag van alle
rechtsvervolging), yang merupakan straftuitsluitingsgronden (dasar penghapus
pidana). Akan tetapi dalam prakteknya berkembang penafsiran tersendiri yang
membedakan pengertian „bebas murni‟ dan „bebas tidak murni/terselubung
(verkapte vrijspraak)‟. Apa yang dimaksud dengan „bebas tidak murni‟? tidak
satupun terdapat doktrin atau pasal yang menyebutkan hal tersebut.
Kemungkinan besar karena kurang memahami perbedaan dan pencampuradukkan pengertian vrijspraak (maka amar putusannya akan membebaskan dari
dakwaan) dengan onstlag (maka amar putusannya akan melepaskan dari segala
tuntutan). Sangat mungkin hakim
mengadili perkara pidananya kurang
commityang
to user
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hati-hati dalam mempertimbangkan keadaan perkara, sehingga menempatkan
kedua amar putusan „bebas‟ dan „lepas‟ secara terbalik atau keliru.950
Menurut Prof. Dr. Abdul Ghani 951 , salah seorang yang turut membidani
lahirnya ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut, ketentuan onstlag dalam
Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut adalah untuk menghindari terjadinya
kriminalisasi suatu peristiwa hukum.
Dalam diskusi Rapat Pleno Kamar Pidana yang dituangkan dalam SEMA no.
4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan, terdapat pembahasan atas ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP
berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi no. 114/PUU-X/2012 tanggal
23 Maret 2013 yang menyatakan frase „kecuali putusan bebas‟ dalam Pasal 244
KUHAP tidak berkekuatan hukum mengikat. Putusan MK menimbulkan
pertanyaan berkaitan dengan pasal 67 KUHAP, apakah putusan bebas juga harus
dilakukan upaya banding baru kemudian kasasi. Mengenai ketentuan Pasal 67
KUHAP (upaya hukum banding), Rapat Pleno Kamar Pidana MA berpendapat
bahwa Pasal 67 KUHAP tetap berlaku yakni terdakwa/penuntut umum berhak
mengajukan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari
segala tuntutan dan putusan pengadilan negeri dalam acara cepat. Terhadap
perkara kasasi yang diputus sebelum tanggal 23 Maret 2013 maka kasasi diputus
„tidak dapat diterima‟ (N O). Jika perkara kasasi diputus setelah tanggal 23
Maret 2013 maka diputusan „tolak‟, kecuali atas putusan yang „bebas tidak
murni‟ MA dapat mengadili sendiri.
-

Upaya hukum Peninjauan Kembali.
Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan
putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 263 KUHAP telah
mengatur secara limitatif pengajuan PK, yakni: 1) diajukan oleh terpidana atau
ahli warisnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;2) diajukan atas dasar: (a)
adanya keadaan baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika
950

Ibid, hlm. 165
to user
Prof. Dr. Abdul Ghani adalah commit
Hakim Agung
RI yang pernah menjadi Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undang dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
dan HAM.
951
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keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan berlangsung maka
putusannya dapat berupa: bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau dijatuhi
pidana yang lebih ringan, (b) terdapat pertentangan dalam pertimbangan
hukumnya, (c) terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata; 3) apabila
perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, namun tidak diikuti oleh
suatu pemidanaan. Pasal 268 ayat 3 KUHAP menentukan bahwa peninjauan
kembali hanya dapat diajukan satu kali.
Mahkamah Agung berkali-kali menerbitkan Surat Edaran berkaitan dengan
PK, karena pada prakteknya banyak terjadi penyimpangan mengenai subyek,
objek maupun hukum acaranya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor
34/PPU-XI/2013 tentang Pengajuan Kembali yang menganulir ketentuan Pasal
268 ayat (3) KUHAP sehingga Peninjauan Kembali dapat dilakukan berkali-kali,
menambah rumit permasalahan PK. Putusan MK ini menjadikan tidak adanya
kepastian hukum dan melanggar asas litis finiri oporet (suatu perkara harus ada
akhirnya).
Beberapa respon Mahkamah Agung berkaitan dengan PK dilakukan melalui Rapat
Pleno Kamar Pidana yang hasilnya dituangkan dalam SEMA:
o

SEMA nomor 1 tahun 2012 tentang pengajuan Pinjauan Kembali (PK).
Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP menegaskan bahwa PK dapat diajukan oleh
terpidana sendiri atau oleh ahli warisnya, namun dalam prakteknya banyak PK
yang diajukan kuasa hukum terpidana, dengan alasan terpidana ditahan di
wilayah hukum lain atau berada di suatu tempat di luar negeri (melarikan diri
atau diadili secara in abstantia). SEMA no. 1 tahun 2012 menegaskan bahwa
pengajuan PK harus diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya, jika
diajukan oleh kuasa hukumnya maka harus dihadiri pula oleh terpidana. Apabila
syarat kehadiran terpidana (dalam sidang PK di pengadilan negeri pengaju) tidak
terpenuhi, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya
tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Dasar filosofi kehadiran terpidana

adalah pemberian kuasa dalam hukum pidana tidak untuk mewakili terpidana
tetapi mendampingi (Rapat Kamar Pidana MA tanggal 8-10 Maret 2012).
o SEMA no. 4 tahun 2014. Pemaknaan atas frase „ahli waris‟ sebagai pengaju PK
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP,
commit toapakah
user
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diajukan oleh istri (ahli waris) terpidana Sudjiono Timan (ST) yang melarikan
diri (in abstaintia). Putusan Majelis PK menafsirkan bahwa hak ahli waris
mengajukan PK bukan merupakan „hak subtitusi‟ yang diberikan setelah
terpidana meninggal dunia, melainkan merupakan „hak orisinil‟ yang diberikan
undang-undang

kepada

mereka

demi

kepentingan

terpidana,

sehingga

permohonan PK diterima. Majelis PK MA memutus membatalkan putusan yang
memidana ST selama 15 tahun penjara dan melepaskan terpidana dari segala
tuntutan hukum. 952 Putusan PK atas terpidana ST ini menimbulkan pro dan
kontra, sehingga diterbitkan SEMA no. 1 tahun 2012 dan ditegaskan lagi dalam
SEMA no. 4 tahun 2014 bahwa: i) jika terpidana belum meninggal dunia maka
permohonan PK yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya harus dihadiri oleh
terpidana, ii) ahli waris dapat mengajukan PK tanpa kehadiran terpidana jika
terpidana/ pewaris sudah meninggal dunia
o

SEMA no. 7 tahun 2014. Putusan MK no.34/PPU-XI/2013 tentang Peninjauan
Kembali yang menganulir ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sehingga
Peninjauan Kembali dapat dilakukan berkali-kali telah menimbulkan ketidak
pastian hukum dan bertambahnya beban perkara peninjauan kembali di
Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung pada tanggal 31 Desember 2014
mengeluarkan Surat Edaran, yang pada poin ke tiga menegaskan bahwa
„permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali‟. Dasar
pertimbangan hukum karena Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan Pasal 66 ayat (1)
UU no. 14 tahun 1985 jo. UU no. 5 tahun 2004 jo. UU no. 3 tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung yang menentukan bahwa „permohonan PK hanya dapat
diajukan satu kali‟, dan Pasal 24 ayat (2) UU no. 49 tahun 2008 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa terhadap putusan PK tidak
dapat diajukan peninjauan kembali, tidak diikut diajukan dalam gugatan MK. 953
952

Mahkamah Agung, op.cit, hlm. 130.
Ibid, hlm. 131-132. Adapun alasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari SEMA tersebut
adalah:Sekilas SEMA no. 7 tahun 2014 mengedepankan asas kepastian hukum yang bernuasa pada
terciptanya keteraturan dan ketertiban. Akan tetapi jika direnungkan lebih dalam, maka makna keadilan
Pancasila bukan hanya keadilan individual (pihak terpidana) namun juga keadilan bagi masyarakat yang
harus tetap dijaga dan diperjuangkan.PK berkali-kali, bertentangan dengan asas penyelesaian perkara
pidana secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta cenderung menambah beban kerja Mahkamah
commit
to user. Dalam menyelesaikan perkara PK, Hakim
Agung dengan semakin tingginya penumpukan
perkara.
Agung menerapkan pola pemikiran induktif, yang akan mengkaji dan mempertimbangkan fakta-fakta
sebagaimana yang dilakukan judex factie. PK merupakan upaya hukum luar biasa, namun bukan
953
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Penegasan SEMA ini mengakhiri dualisme hukum (karena perundang-undangan
lain yang mengatur PK tidak diajukan hak uji materiil ke MK), sekaligus
bermakna bahwa putusan MK yang membolehkan PK berkali-kali tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat (non executable).

2) Kebijakan Mahkamah Agung dalam Pelayanan Publik
Sebagai

implementasi atas UU Pelayanan Publik dan UU No. 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan SK Ketua MA Nomor 026/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 1-144/2011 tentang
Pedoman

Pelayanan

Informasi

di

Pengadilan,

Mahkamah

Agung

memberi

kesempatan kepada setiap pengadilan menciptakan inovasi dalam melayani masyarakat.
Guna mewujudkan kebijakan tersebut, Pengadilan Negeri Salatiga telah
membangun sarana, prasarana dan model penanganan peradilan pemulihan terpadu
melalui penyediaan sarana atau fasilitas yang dapat membantu pemulihan mental para
pihak, 954 sekaligus membantu hakim memahami permasalahan yang mendasari suatu
perkara, yakni melalui penyediaan sarana dan membangun kerjasama dengan berbagai
pihak yang bersedia menyediakan tenaga konselor (psikolog, psikiater) dan tenaga
paramedic, melalui kerjasama (Memorandum of Understanding (MoU) atau
kesepahaman

bersama yang bersifat nirlaba) 955 dengan Universitas Kristen Satya

Wacana (UKWS), Institut Agama Islam Salatiga (IAIN Salatiga), Rumah Sakit Paru

peradilan tingkat ke empatSecara sosiologis, PK yang dilakukan lebih dari satu kali menyebabkan
masyarakat pencari keadilan tersandra, karena selalu diliputi kecemasan/ ketidaktenangan akan adanya
upaya hukum dikemudian hari. Semakin lama kondisi keterlambatan atas keadilan yang terjaminkan
dalam putusan PK, maka dalam hal ini keadilan itu sendiri yang teringkari, sebagaimana adegium “justice
delay justice deny”.(Budi Suhariyanto, “Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali Dalam
Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kpastian dan Kemanfaatan Hukum)”, Jurnal Hukum dan
Peradilan, Vol. 04 nomor 3 November 2015. Hlm. 346)
954
Kebijakan penerapan aplikasi psikologi tersebut (sarana layanan konseling) merupakan bagian
dari program Pelayanan Peradilan Pemulihan Terpadu (P3T) yang dibentuk pada tanggal 21 September
2015, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga tentang Pengelolaan Pelayanan
Peradilan Pemulihan Terpadu (P3T), yang terdiri dari: 1) berkaitan dengan peradilan anak, yakni: a)
ruang sidang anak (dengan fasilitas telecom-ference), b) ruang tunggu (tahanan) ramah anak, c) ruang
diversi anak dan ruang telecomference. Peralatan telecomference diperuntukan bagi kesaksian korban
yang tidak bersedia berhadapan langsung dengan terdakwa dalam persidangan.; 2) Ruang Pos Bantuan
Hukum (Posbakum); 3) Ruang Pelayanan Kesehatan, yang terintegrasi dengan: a) ruang ibu menyusui, b)
ruang poliklinik sederhana, dan c) ruang difable; dan 4) ruang konseling. Kesemua fasilitas tersebut
ditata dengan mempertimbangkan akses bagi penyadang cacat (disabilitas). Kesemua ruang tersebut
commit tokeadaan
user psikologis anak dan terjangkau oleh
ditata dengan mempertimbangkan kenyamanan,
disabilitas.
955
Biaya jasa konseling ditanggung oleh penyedia tenaga konselor.
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Ario Wiranan dan Pemerintah Kota Salatiga. Menurut Cardozo, pada beberapa kasus
(berdasarkan catatan Congressional Research Service 1982 Amerika), pengadilan
Amerika Serikat mengabaikan precedents (stare decicis docrine) dalam 75 putusan
antara tahun 1961 sampai 1982. Dari beberapa putusan pengadilan tersebut mengakui
bahwa hukum dan masyarakat saling berhubungan, dan salah satu tujuan hukum adalah
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.956
Kebijakan pembentukan lembaga konseling tersebut, mengambil model amicus
brief beserta manfaat lainnya dan sebagai upaya mewujudkembangkan kecerdasan
spiritual, Pengadilan Negeri Salatiga menerapkan aplikasi psikologi dalam proses
peradilan pidana sebagai suatu kebijakan aplikatif, tujuannya tidak semata-mata untuk
membantu hakim dalam mencari informasi yang akurat atau tepatnya untuk mengetahui
permasalahan yang mendasari suatu perkara pidana, akan tetapi lebih difokuskan pada
upaya pemulihan (restoratif) mental para pihak yang berperkara, yakni terdakwa
maupun korban melalui metode konseling. Keberadaan lembaga konseling diterapkan
dalam perkara pidana dan perdata perceraian atau perkara-perkara yang berkorelasi
yang kuat dengan kondisi mental para pihak. Pembentukan lembaga konseling tersebut
merupakan salah satu diskresi bagi inovasi pelayanan publik sebagaimana yang
dicanangkan Mahkamah Agung di tahun 2015.
Penerapan kebijakan aplikasi psikologi dalam proses beracara pada Pengadilan
Negeri Salatiga, berdasarkan alasan: 1) adanya keterkaitan pengaruh perilaku
masyarakat berhadapan dengan hukum dengan kualitas hidupnya akibat keterlibatan
dalam suatu perkara, seperti dalam gugatan perceraian, perkara pidana penganiayaan,
perkara pidana kesusilaan, perkara pidana anak, pidana kekerasan dalam rumah tangga,
2) adanya ekses akibat setiap pelaksanaan peradilan pidana atau perdata bagi pelaku
maupun korban, 3) akibat masih dirasa kurangnya pelaksanaan perlindungan terhadap
korban dan saksi yang tersangkut suatu perkara, 4) dapat terjadi adanya suatu situasi di
mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang
kehidupan sosial yang sama. Contohnya: pemahaman berbeda atas perilaku pencurian
menurut hukum positif (UU) dan “gresek ” menurut masyarakat

(adat), atau
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pemahaman berbeda tentang hak dan kewajiban suami-Istri dalam rumah tangga yang
berujung pada perceraian.957
Jerome Frank menggunakan psikologi untuk mengupas apa yang disebut „mitos
dasar‟ dalam hukum, “hukum tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan kita untuk
memberikan kepastian, bagian terbesar bagi hukum bersifat samar-samar dan bervariasi.
Keadaan yang demikian dikarenakan hukum berurusan dengan hubungan-hubungan
antara manusia dalam seginya yang sangat kompleks. Oleh karena itu mengharapkan
bahwa hukum akan bisa memberikan kepastian yang berlebihan adalah suatu yang
keliru dan tidak perlu”.958
Menurut Satjipto Rahardjo, kini ditemukan tiga cara berpikir atau kecerdasan: (1)
rasional, (2) perasaaan (irrasional) dan (3) spiritual. Berpikir secara rasional disebut
logis, linier, serial, dan tidak ada rasa, keterlibatan (dispassionate). Berpikir dengan
perasaan mempertimbangkan lingkungan atau habitat, sehingga tidak semata-mata
menggunakan logika. Berpikir spiritual merupakan model berpikir yang memasuki
dimensi kedalaman yakni mencari makna dan nilai tersembunyi dalam obyek yang
sedang ditelaah.959
Kecerdasan intelekual (I Q) amat terikat pada patokan (rule bound) dan amat
melekat pada program yang dibuat (fixed program) sehingga menjadi deterministic.
Berpikir dengan kecerdasan spiritual, tidak ingin dibatasi aturan, juga tidak hanya
bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari
kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam, melampaui/ menembus situasi yang ada.
Berpikir spiritual tidak berhenti menerima keadaan, tetapi kreatif dan membebaskan, ia
mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (rule breaking) sekaligus
membentuk yang baru (rule making). Kecerdasan spiritual sama sekali tidak
menyingkirkan kedua model yang lain, melainkan meningkatkan kualitasnya menjadi
lebih sempurna. Menggabungkan hukum dengan psikologi merupakan wujud dari apa
yang disebut kecerdasan spiritual.960
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Menurut Yusti Probowati, proses peradilan pidana membutuhkan peran psikologi
untuk memperoleh informasi dari saksi, korban, dan tersangka. Karena baik polisi,
jaksa, maupun hakim tidak melihat sendiri kejadian perkara, sementara hakim harus
membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Dalam konsep psikologi, memori
saksi sangat rentan karena banyak faktor yang menyebabkan informasi menjadi kurang
akurat. Dibutuhkan teknik psikologi untuk mengurangi bias informasi yang terjadi, dan
teknik yang biasa digunakan adalah hipnosis dan wawancara kognitif.961
Menurut Mark Constazo, kesaksian ahli, juri, hakim dan legislator tidak mungkin
tahu segalanya. Amicus Curei yang berarti “friend of court” atau kawan pengadilan
adalah semacam brief (argumentasi tertulis), terbukti merupakan alat yang bermanfaat
untuk mendidik para hakim mengenai penelitian psikologis yang relevan. Amicus Curie
itu adalah pihak-pihak yang tertarik dan memiliki pengetahuan yang cukup tapi tidak
terlibat secara langsung di dalam suatu kasus. Tujuan dari argumentasi tertulis itu
adalah merangkum penelitian yang relevan dan mengklarivikasi makna menyeluruh dari
sejumlah temuan.

The American Psichological Association, melalui Committee on

Legal Issues / COLI (komite isu-isu hukum)nya, telah membukukan Amicus Brief dari
pelbagai kasus yang terkait dengan isu-isu, termasuk hukuman mati, hak-hak kaum
homo, aborsi, prediksi keberbahayaan, hak-hak pasien yang menderita sakit mental,
efek-efek dikriminasi tenaga kerja, perilaku seksual, dan kesaksian anak dalam
persidangan. Sebagian sarjana menggambarkan aminus brief tersebut bervariasi, yakni
salah satu kutubnya adalah „translasi ilmiah‟ dan dipihak lain adalah „advokasi‟.
Artinya, orang dapat melaporkan dan mengklarifikasi hasil-hasil penelitian dengan
sikap yang tidak condong ke salah satu pihak, atau mengambil posisi yang kuat
(mengandung advokasi terpendam). Ini disebabkan akumulasi penelitian seringkali
mendukung keputusan judisial tertentu.962Amicus Brief hanyalah salah satu faktor yang
mempengaruhi keputusan judisial, karena pertimbangan hukum dan praktis mempunyai
bobot yang lebih berat dibandingkan bukti ilmiah sosial. Sebagai contoh pada putusan
tentang diskriminasi seksual tahun 1976, di mana Mahkamah Agung (Supreme of
Court) menolak terus terang bukti ilmiah:
“Memberikan proposisi sosiologi yang luas dengan pelbagai situasi adalah
tindakan meragukan, dan mau tak mau bertentangan dengan filosofi normatif
yang mendasari the Equal Protectio Clause (klausula yng menyebutkan
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perlindungan yang sama di dalam hukum) … tidak realistis untuk mengharapkan
anggota kehakiman atau pejabat pemerintah untuk menjadi ahli tehnik
eksperimen atau statistic yang sangat sulit dikuasai.”963
Contoh Penetapan Majelis Hakim untuk penunjukan konseling terdakwa

Program konseling dilaksanakan berdasarkan permintaan Majelis hakim yang
menangani perkara dan atas kesediaan terdakwa/ pihak Penggugat/ Tergugat/ korban
untuk melakukan konseling, dan dilaksanakan selama atau pada saat pemeriksaan
perkara berlangsung, dan hasil dari konseling tersebut akan berupa rekomendasi yang
akan diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
Dari penerapan aplikasi psikologi dalam proses peradilan tersebut, diharapkan akan
mendapatkan dampak:
 Membuka ruang dialog intersubyektif antara hakim dengan para pihak melalui
bantuan Konselor.
 Diharapkan dapat menyingkirkan stigma negatif“legalisme formalistik” pada diri
hakim ketika mengadili suatu perkara.
 Diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih berkeadilan subtantif.
Sedangkan tujuan dari penerapan aplikasi psikologi tersebut adalah:
 Bagi Hakim: dapat membantu memahami permasalahan yang mendasari suatu
perkara.
 Bagi para pihak: dapat membantu pemulihan mental atau setidaknya mendapatkan
pencerahan batin.
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Pelaksaan konseling perkara perceraian

Pelaksaan konseling terdakwa

commit to user

