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KATA PENGANTAR
Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI merupakan 
satuan kerja yang lahir setelah diterapkannya peradilan 
satu atap di Indonesia. Salah satu tugas dan tanggung jawab 

Balitbang Diklat Kumdil MA RI adalah meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia bagi seluruh aparat peradilan, baik bagi 
tenaga teknis maupun tenaga nonteknis. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Litbang Diklat Kumdil 
didukung oleh empat unit kerja yaitu: 1) Sekretariat Badan; 2) 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan; 3) 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan; dan 4) Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Pada tahun 2019 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 
dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam 
kegiatan yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah penelitian 
tentang urgensi pedoman pemidanaan dalam rangka mewujudkan 
keadilan dan kepastian hukum. Penelitian tersebut dilaksanakan 
di beberapa wilayah hukum pengadilan tinggi di Indonesia dan 
hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk Buku Penelitian. 

Untuk itu, kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi 
dan bantuan semua pihak mulai dari pengumpulan bahan-bahan 
sampai dengan selesainya penelitian dan telah menjadi sebuah 
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buku dengan judul “Urgensi Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka 
mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum”

Semoga, jerih payah kita semua menjadi amal ibadah serta 
jariah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin.

Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.



KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum  

dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas 
segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan melalui 

DIPA Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah 
Agung RI Tahun Anggaran 2019 telah berhasil merealisasikan 
salah satu tugas pokok dan fungsinya, yakni menyelenggarakan 
kegiatan penelitian dan pengkajian. Pada tahun 2019, Puslitbang 
menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian sebanyak 
13 judul. Salah satu di antaranya, penelitian lapangan berjudul 
Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan 
dan Kepastian Hukum, sebagaimana saat ini hasilnya telah berada 
di tangan pembaca.

Rangkaian kegiatan penelitian dan pengkajian diawali dengan 
penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendiskusikan 
proposal yang disusun oleh peneliti, dengan tujuan mendapatkan 
masukan dan kritik dari peserta FGD, untuk menyempurnakan 
judul, metode, pendekatan, tujuan, manfaat, serta pilihan bahan 
hukum maupun referensi yang akan digunakan dalam penelitian. 
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FGD Proposal berlangsung di Puslitbang Mahkamah Agung RI di 
Jakarta. FGD dihadiri oleh beberapa hakim tinggi, hakim tinggi 
yang diperbantukan pada Balitbang Diklat, hakim yustisial, hakim 
tingkat pertama, fungsional peneliti Puslitbang Mahkamah Agung, 
maupun para peneliti yang berasal dari instansi atau lembaga lain, 
dan akademisi, serta pihak lain yang terkait.

Setelah dilakukan penyempurnaan terhadap proposal 
penelitian, selanjutnya koordinator peneliti beserta pembantu 
peneliti serta staf memulai pelaksanaan kegiatan penelitian. 
Dimulai dengan melakukan kompilasi-seleksi terhadap bahan-
bahan hukum yang dinilai relevan meliputi asas-asas, teori, norma 
maupun putusan-putusan pengadilan yang selanjutnya dilakukan 
analisis untuk mengetahui ada-tidaknya korelasi serta relevansi 
antara satu dengan yang lain. Apakah terdapat kesesuaian ataukah 
pertentangan antara “das Sollen” dengan “das Sein”, antara “law 
in abstracto” dengan “law in concreto”-nya. Apakah ratio legis 
dalam kaidah dan ratio decidendi yang digunakan dalam putusan. 
Untuk melengkapi analisis, peneliti juga melakukan serangkaian 
wawancara dengan beberapa narasumber yang dinilai kompeten 
di bidangnya.

Terhadap draf hasil penelitian yang disusun oleh peneliti, 
dilakukan finalisasi koreksi terhadap draf hasil penelitian. Tahap 
selanjutnya adalah proses pencetakan buku hasil penelitian, 
pengunggahan (uploading) ke web site Badan Litbang Diklat 
Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, serta pengiriman ke 
Pimpinan Mahkamah Agung, hakim agung, pejabat struktural 
eselon 1 dan 2, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, serta 
berbagai pihak yang terkait. Mengingat keterbatasan anggaran, 
tidak semua pihak mendapatkan kiriman buku hasil penelitian. 
Namun demikian, softcopy buku hasil penelitian dapat diunduh 
(download) melalui www.bldk.mahkamahagung.go.id c.g Puslitbang 
Hukum dan Peradilan.

Buku hasil penelitian ini disajikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban Kapuslitbang kepada Pimpinan Mahkamah 
Agung RI, serta sebagai dokumentasi telah selesainya pelaksanaan 
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kegiatan tersebut. Semoga kiranya dapat memberikan manfaat 
sebagaimana mestinya.

Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.





PRAKATA

Buku yang berjudul Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam 
Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum  
merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan 

Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan 
Hukum dan Peradilan (Balitbangdiklatkumdil) Mahkamah Agung 
Republik Indonesia yang dilaksanakan selama tiga bulan mulai 
dari April hingga Juni 2019. 

Penelitian tersebut dilakukan pada enam wilayah pengadilan 
tinggi yaitu wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat, wilayah 
Pengadilan Tinggi Sumatra Utara, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 
wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, wilayah Pengadilan 
Tinggi Bali, dan wilayah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, 
serta 37 pengadilan negeri. Representasi wilayah pengadilan 
tinggi yang dipilih ditentukan secara purporsive sampling dengan 
mengingat karakteristik wilayah, dimensi keragaman perkara 
dan sumber daya manusia (hakim), serta kepakaran nara sumber 
(akademisi). Kemudian metode pengambilan sampelnya digunakan 
stratified random sampling dan penyebaran kuisenair. Berikutnya, 
digunakan juga metode Forum Group Discussion yang melibatkan 
pesertanya hakim tinggi, ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan 
tingkat pertama. Narasumber pada wilayah penelitian melibatkan 
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pula pimpinan pengadilan tinggi/tingkat pertama dan narasumber 
dari kalangan akademisi. 

Pada hakikatnya, pedoman pemidanaan adalah masalah 
yang tidak banyak disinggung dalam pelajaran hukum pidana, 
dan dapat diibaratkan sebagai “anak tiri dari hukum pidana”. 
Selain itu, pedoman pemidanaan merupakan ranah formulatif 
sangat diperlukan dalam praktik peradilan sehingga akan dapat 
membantu hakim dalam menentukan jenis dan besaran sanksi, 
dengan tujuan akan dapat meminimalisasi terjadinya disparitas 
pemidanaan, mereduksi subjektivitas hakim, mengedepankan 
transparansi, serta konsistensi dalam penjatuhan sanksi pidana 
secara rasional. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada dua pandangan 
tentang eksistensi pedoman pemidanaan yaitu di satu pihak Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur pedoman 
pemidanaan karena baru mengatur aturan pemberian pidana dan 
bukan sebuah pedoman pemidanaan bagi hakim. Di lain pihak, 
KUHP sudah mengatur tentang pedoman pemidanaan. Eksistensi 
pedoman pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai justifikasi 
penjatuhan pidana yang seragam (paruty of sentencing) tetapi 
sebagai rasionalitas putusan pemidanaan bagi Hakim.

Selain itu, pengaruh ketiadaan pedoman pemidanaan memberi 
andil timbulnya disparitas pemidanaan (sentencing of disparity) 
terhadap putusan hakim yang berkeadilan dan berkepastian 
hukum. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim 
untuk kasus yang mirip tidak mungkin dilakukan. Selama ini, 
upaya yang dilakukan adalah meminimalisasi disparitas dengan 
cara antara lain membuat pedoman pemidanaan. 

Terakhir, urgensi pedoman pemidanaan dalam sistem peradilan 
pidana ditinjau dari persepsi hakim Indonesia sangat diperlukan 
(77 persen). Tujuan diadakannya pedoman pemidanaan tersebut 
adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Untuk 
itu sebaiknya jenis regulasi dari pedoman pemidanaan berupa 
Peraturan Mahkamah Agung. Adapun pengaturan pedoman 
pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebaiknya 
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tidak terperinci (rigid) tetapi mengatur prinsip-prinsip umumnya 
saja sehingga tidak berpotensi membelenggu kebebasan atau 
independensi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan 
lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya buku ini masih 
jauh dari sempurna, baik teknis penulisannya maupun materi 
yang dikaji. Untuk kekurangan tersebut dengan kerendahan hati 
saya selaku Koordinator Peneliti mohon saran dan kritik para 
pembaca demi kesempurnaannya karena seluas-luasnya pikiran 
manusia pasti lebih luas lautan ilmu pengetahuan.

Akhirnya, kepada semua pihak dan terutama kepada 
Balitbangkumdil Mahkamah Agung RI serta Penerbit PrenadaMedia 
Group yang telah menerbitkan sebagai sebuah buku, tak lupa 
diucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Desember 2019

Penulis,
Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

Dr. Bettina Yahya, S.H., M.Hum.
Budi Suhariyanto, S.H., M.H.
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1
PENGANTAR

Lilik Mulyadi1

A. LATAR BELAKANG 
Pada hakikatnya, pedoman pemidanaan atau masalah 

pemberian pidana (straftoemeting) adalah masalah yang tidak 
banyak disinggung dalam pelajaran hukum pidana, dan dapat 
diibaratkan sebagai “anak tiri dari hukum pidana”. Padahal 
pemberian pidana itu bukanlah masalah yang mudah seperti 
perkiraan orang. Perkiraan ini dapat dimengerti, karena hakim 
mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara 
pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana. Mengenai yang 
terakhir ini hakim dapat bergerak antara minimum pidana yang 
umum yang berlaku untuk semua delik dan maksimum pidana yang 
khusus untuk tiap-tiap delik. Namun kebebasan ini tidak berarti 
bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana “menurut seleranya 
sendiri” tanpa ukuran tertentu.2 Artinya, konteks ini menegaskan 
bahwa aspek menetapkan jenis perumusan sanksi pidana 
(strafsoort), jenis perumusan lamanya sanksi pidana (straafmaat) 
dan jenis pelaksanaan pidana (strafmodus) merupakan “wilayah” 

1 Hakim Tinggi pada Balitbangkumdil Mahkamah Agung RI.
2 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 78. 
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dan “yurisdiksi” yang bersinggungan dengan independensi hakim 
dalam hal memutus perkara.

Dalam kesempatan lain, Soedarto3 juga menyebutkan sekilas 
lintas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana 
itu hanya merupakan persoalan hakim belaka. Memang kalau 
diartikan pidana hanya yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP 
maka pengenaan pidana bersangkut paut dengan hakim saja, 
tetapi itu pun tidak benar seluruhnya, sebab misalnya dalam 
keputusan tentang pidana penjara hakim hanya menentukan 
batas-batas belaka, sedang cara pelaksanaan pidana tergantung 
lembaga pemasyarakatan. Pemberian pidana dalam arti umum 
merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas 
legalitas, yang berasal dari zaman Aufklarung, yang singkatnya 
berbunyi nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege (poenali). 
Jadi untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan undang-
undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah 
yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya 
tentang crimen atau delictum-nya, ialah tentang perbuatan mana 
yang dikenakan pidana. 

Hakikat pedoman pemidanaan merupakan ranah formulatif 
sangat diperlukan dalam praktik peradilan. I Ketut Mertha 
menyimpulkan bahwa pedoman pemidanaan akan dapat 
membantu para hakim dalam menentukan jenis dan besaran sanksi, 
dengan tujuan akan dapat meminimalisir terjadinya “sentencing 
disparities”/disparitas pemidanaan, mereduksi subyektifitas hakim, 
mengedepankan transparansi, serta konsistensi dalam penjatuhan 
sanksi pidana secara rasional.4 

Akan tetapi, ternyata hingga kini dalam hukum positif Indonesia 
belum ada pengaturan secara eksplisit tentang pedoman pemidanaan 
(guidance of sentencing/straftoemetingsleidraad).5 Lebih tegas 

3 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: PT Alumni, 1983, hlm. 49-50.
4 I Ketut Mertha, Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan 

dan Kepastian Hukum, Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang 
diselenggarakan oleh Puslitbangkumdil Mahkamah Agung, di Hotel Aston Denpasar, pada 
tanggal 17 Juni 2019, hlm. 13.

5 Dalam KUHP beberapa negara terminologi pedoman pemidanaan sebagaimana Art. 47 
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Soedarto6 menyebutkan bahwa hukum positif kita tidak memberi 
pedoman secara pasti. Kebebasan Hakim dalam menetapkan pidana 
tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya 
ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan 
perasaan tidak sreg (onbehaanglijk) bagi masyarakat. Maka pedoman 
pemberian pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini 
akan mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak dapat 
menghapuskannya sama sekali.

Eksistensi pedoman pemidanaan bersifat substansial dan 
karena itu secara ideal keberadaannya merupakan keharusan 
sebelum hakim menjatuhkan putusan. Di satu sisi, pedoman 
pemidanaan memberikan ruang gerak, dimensi dan aktualisasi 
kepada hakim dalam hal menerapkan undang-undang sebagai 
kebijakan legislatif sesuai dengan nuansa yang dikehendaki oleh 
pembentuk undang-undang sehingga hakim dapat menjatuhkan 
pidana secara proporsional sesuai tujuan pemidanaan. Pedoman ini 
urgen eksistensinya, karena sanksi pidana ibarat pedang bermata 
dua. Aspek ini ditegaskan dan berorientasi dari perspektif Herbert 
L. Packer7 bahwa dimensi pidana bermuara kepada “sanksi pidana” 
merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (prime 
guarantor) apabila digunakan secara cermat dan manusiawi dan 
sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (prime threatener) apabila 
digunakan secara sembarangan dan secara paksa. 

Kemudian di sisi lainnya, pedoman pemidanaan dari aspek 
dan dimensi kelembagaan diperlukan dalam konteks untuk 
menghindarkan adanya disparitas pemidanaan (sentencing of 
disparity),8 sehingga relatif menimbulkan keadilan (gerechtigkeit), 

Albania lazim disebut dengan terminologi determination of punishment. Kemudian Section 
7.02 Model Penal Code USA (cretaria for imposing fines), Section 46 Jerman (principles for 
determining punishment), Art. 36 Bellarus (General Principles for Prescribing Punishment), 
dan Art. 47 Korea (General Principles of Determination of Punishment).  

6 Soedarto, Hukum dan Hukum..., Op. cit., hlm. 61.
7 Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, 

California, 1968, hlm. 364-366.
8 Molly Cheang menyebutkan bahwa disparitas pemidanaan merupakan penerapan 

pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap 
tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of 
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kepastian hukum (rechts zekerheids) dan kemanfaatan 
(zweckmassigkeit) pada putusan hakim antara satu perkara dan 
terdakwa yang satu dengan yang lain. Lebih tegas lagi dengan 
adanya pedoman pemidanaan pada kebijakan legislatif, maka hakim 
dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat 
menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-
rambu yang bersifat legal justice, moral justice dan social justice. 
Konkretnya, pedoman pemidanaan memberikan dan berfungsi 
sebagai katalisator guna menjadi “katup pengaman” bagi hakim 
dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, agar hakim dapat 
menjauhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan relatif 
memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Oleh 
karena itu, dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut maka 
diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima 
semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum (recht-
zekerheids) yang dijatuhkan hakim dalam putusannya.9

Pedoman pemidanaan hakikatnya merupakan dasar, arah 
atau pegangan/petunjuk untuk menentukan pemidanaan. Hakikat 
pedoman pemidanaan merupakan dimensi kebijakan legislatif 
dalam menentukan aturan/norma hukum pidana materiil. Barda 
Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah “pedoman pemidanaan” 
merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang, 
karena bisa mengandung bermacam-macam arti. Istilah itu sangat 
terkait erat dengan tujuan atau aturan pemidanaan. Bahkan 
keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP 
dan UU lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan 
pedoman untuk menjatuhkan pidana.10 Oleh karena itu, pedoman 
pemidanaan merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan 

comparable seriousness) tanpa dasar yang jelas. (Molly Cheang, Disparity of Sentencing, 
Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd, 1977, hlm. 2) 

9 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik 
Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat 
Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan, Bandung: 
CV Mandar Maju, 2010, hlm. 128.

10 Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & 
Perbandingan Hukum Pidana), Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm. 44.
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atau menerapkan pemidanaan atau pedoman penjatuhan/penerapan 
pidana untuk hakim (pedoman yudikatif/aplikatif).11

Dalam perjalanan sejarah pembentukan KUHP Indonesia, 
ternyata penggunaan terminologi “pedoman pemidanaan”, 
mengalami masa pasang surut, timbul tenggelam atau dapat dikatakan 
sebagai masa antara “ada” dan “tiada”. Pada pembentukan konsep 
RUU KUHP 1964, 1968 dan 1972 belum ditemukan adanya 
pengaturan tentang pedoman pemidanaan. Kemudian pada RUU 
KUHP 1982/1983, 1987/1988, 1991/1992 ada diatur tentang 
pedoman pemidanaan. Berikutnya, pada RUU KUHP 1994, 
1997/1998, 2000/2002 tidak ditemukan adanya pengaturan 
tentang pedoman pemidanaan. Kemudian dalam RUU KUHP 
2004/2008, 2011/2012, 2014/2015, 2017/2018 ditemukan 
pengaturan tentang pedoman pemidanaan. 

Dalam beberapa peraturan secara eksplisit diatur ugeran 
tentang apa yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh 
hakim ketika akan menjatuhkan putusan. Ketentuan tersebut 
adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), 
Pasal 53,12 Kemudian ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana,13 Ketentuan Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 

11 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 
Pidana Edisi Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 141. 

12 Pasal 5 ayat 1 berbunyi, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Pasal 8 ayat 2 berbunyi, “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim Wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” 
Pasal 50 ayat 1 berbunyi, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 
putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 
atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. 
Pasal 53
(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan 

dan putusan yang dibuatnya.
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertim-

bangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan 
benar. 
13 Pasal 197 ayat (1) huruf f berbunyi, “Surat putusan pemidanaan memuat: pasal 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan 
pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumdari putusan, disertai 
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54 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Tahun 2018.14 

Implementasi pedoman pemidanaan pada beberapa negara 
common law dilakukan dengan didirikannya lembaga pedoman 
pemidanaan (sentencing guideline) guna menjamin hak warga 
negara untuk memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum, 
terutama dalam proses penegakan hukum.15 Misalnya, pada 

keadaan yang me mberatkan dan yang meringankan terdakwa.”
14 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2018 berbunyi 

sebagai berikut: 
Pasal 51
(1) Pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi 
perlindungan dan pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan 
agar menjadi orang yang baik dan berguna; 

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan kese-
imbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terpidana.
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan 

martabat manusia.
Pasal 53
(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib menguta-
makan keadilan.

Pasal 54
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

a. kesalahan pembuat Tindak Pidana;
b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
c. sikap batin pembuat Tindak Pidana;
d. Tindak Pidana dilakukan dengan 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; dan/atau
k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

(2) Ringkasan perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan 
Tindak Pidana atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk 
tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbang-
kan segi keadilan dan kemanusiaan. 
15 Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun, Memaknai 

dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana 
Korupsi, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau 
Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia-USAID, Jakarta, 2017, hlm. 11. 
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negara Amerika Serikat dikenal adanya pedoman pemidanaan 
yang diikuti secara sukarela oleh hakim (voluntary guidelines) 
maupun yang wajib diikuti oleh hakim (presumptive guidelines).16 
Pedoman pemidanaan sukarela (voluntary sentencing guidelines) 
disusun sedemikian rupa sehingga bersifat sukarela untuk diikuti 
sehingga tidak menafikan diskresi yang dimiliki hakim. Kemudian 
terhadap pedoman pemidanaan yang wajib diikuti oleh hakim 
(presumptive sentencing guidelines) memiliki arti bahwa hakim 
diharuskan menyediakan alasan-alasan untuk menjatuhkan pidana 
yang tidak diizinkan oleh pedoman pemidanaan tersebut, dan 
mengenai kepantasan alasan-alasan tersebut akan ditinjau ulang 
oleh pengadilan tingkat banding.17 

Di negara Australia, tiap negara federal mengatur pemidanaan 
dengan peraturan perundangan terpisah18 yang memberikan 
panduan umum dan hakim di Australia mempunyai diskresi yang 
begitu luas. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan perundang-
undangan di NSW, Queensland, Victoria, South Australia, dan 
Western Australia memberikan kewenangan kepada pengadilan 
untuk menyusun quideline judgments dengan inisiatifnya sendiri.19 
Selain itu, di semua negara bagian kecuali Western Australia, 
Jaksa Agung atau lembaga negara lainnya dapat meminta quideline 
judgments kepada pengadilan. Meski demikian, secara umum, 
pengadilan biasanya menolak menyusun pedoman tersebut pada 
beberapa kesempatan.20 

16 Michael Tonry, Sentencing Frogments: Penal Reform in America 1975-2025, Oxford 
University Press, New York, 2015, hlm. 63. 

17 Michael Tonry, Sentencing Frogments: Penal...Ibid.
18 Criminal Law (Sentencing) Act 1988 utuk negara bagian Queensland, Sentencing Act 

1991 untuk negara bagian Victoria, Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 untuk negara 
bagian New South Wales, Crimes (Sentencing) Act 2005 untuk Australia Capital Territory, 
dan lain sebagainya. Pada peraturan tersebut diatur tentang tujuan pemidanaan, faktor 
memberatkan dan meringankan yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan 
pidana, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, dan lain sebagainya.

19 Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun, Memaknai 
dan Mengukur..., Op. cit., hlm. 105-106. 

20 Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun, Memaknai 
dan Mengukur...,Ibid., hlm. 106.
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Begitu juga dalam beberapa KUHP beberapa negara seperti 
Art 36 KUHP Belarus,21 Art. 46 KUHP Republik Jerman,22 Art. 
71 KUHP Portugal,23 Art. 54 KUHP Bulgaria,24 dan sebagainya. 

21 Art. 36 KUHP Bellarus menentukan bahwa:
Pengadilan harus menentukan pidana dalam batas-batas yang ditetapkan dalam undang-

undang. Ketika menentukan pidana pengadilan harus mempertimbangkan sifat dan bobot 
bahaya sosial dari kejahatan yang dilakukan (the nature and the degree of social danger of 
the committed crime), keadaan pribadi dari terpidana (the personality of the convict) dan 
keadaan (faktor-faktor) yang meringankan atau memperberat pertanggungjawaban (the 
circumstances of the case which attenuate or aggravate the responsibility).

22 Art. 46 KUHP Republik Jerman disebutkan bahwa:
1. Kesalahan pelaku merupakan dasar penentuan pidana. Akibat-akibat dari tindak 

pidana yang diharapkan terhadap kehidupan si pelaku dalam masyarakat pada masa 
yang akan datang harus dipertimbangkan.

2. Dalam menentukan pidana itu, pengadilan seyogianya harus mempertimbangkan 
keadaan-keadaan si pelaku, khususnya:
- motif dan tujuan sipelaku;
- keadaan kejiwaan yang terwujud dalam perbuatan dan kesengajaan dalam melakukan 

perbuatan itu;
- eksistensi pelanggaran kewajiban;
- cara perbuatan dilakukan dan akibat dari perbuatan;
- riwayat sipelaku, keadaan pribadi dan keuangan si pelaku;
- perbuatan/perilaku si pelaku setelah delik terjadi, khususnya usahanya memberikan 

ganti rugi untuk kerugian yang ditimbulkan dan usaha-usahanya mencapai mediasi 
dengan pihak korban. 

23 Art. 71 KUHP Portugal berbunyi sebagai berikut:
Penentuan pidana di samping bertolak dari kesalahan dan ketentuan undang-undang, 

hakim hendaknya mempertimbangkan:
1. tingkat sifat melawan hukumnya perbuatan, bentuk/cara perbuatan itu dilakukan dan 

keseriusan akibat yang ditimbulkan, dan tingkat pelanggaran kewajiban si pelaku;
2. tingkat kesengajaan dan kealpaannya;
3. perasaan-perasaan yang diwujudkan pada waktu melakukan kejahatan, tujuan atau 

motif-motifnya;
4. keadaan pribadi dan kondisi ekonomi si pelaku;
5. perbuatan-perbuatan sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana, khususnya yang 

bertujuan untuk memperbaiki akibat-akibat yang timbul;
6. ketiadaan persiapan untuk mempertahankan perbuatannya yang melawan hukum.

24 Art. 54 KUHP Bulgaria berbunyi sebagai berikut:
1. Pengadilan menerapkan pidana dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang 

untuk kejahatan yang dilakukan, dengan berpedoman aturan-aturan dalam bagian 
umum KUHP ini dan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: tingkat 
bahaya sosial dari perbuatan dan pelaku, motif dilakukan kejahatan, dan keadaan-
keadaan lainnya yang meringankan atau memperberat. (The court shall determine 
punishments within the limits provided by law for the crime committed, guided by the 
provisions of the general part of this code and taking into consideration the following: 
the degree of social danger of the act and the perpretators, the motives for perpetration 
of the crime, and other attenuating or aggravating circumstances).

2. Keadaan-keadaan yang meringankan menjadi faktor untuk meringankan pidana, dan 
keadaan-keadaan yang memberatkan menjadi faktor untuk memperberat pidana. 
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Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan sebagaimana 
konteks tersebut, konsekuensi logisnya eksistensi pedoman 
pemidanaan dapat dilihat dari tiga sisi yang saling berhadapan. 
Sisi pertama, hakim mempunyai kebebasan dalam hal menetapkan 
jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya 
pidana. Artinya, aspek menetapkan jenis perumusan sanksi pidana 
(strafsoort), jenis perumusan lamanya sanksi pidana (straafmaat) 
dan jenis pelaksanaan pidana (strafmodus) merupakan “wilayah” 
dan “yurisdiksi” yang bersinggungan dengan independensi hakim 
dalam hal memutus perkara. 

Kemudian di sisi kedua, hingga kini peraturan hukum positif 
Indonesia (ius constitutum/ius operatum) ternyata belum mengatur 
secara eksplisit tentang eksistensi pedoman pemidanaan (guidance 
of sentencing/straftoemetingsleidraad). Oleh karena itu, eksistensi 
pedoman pemidanaan salah satunya untuk menghindarkan 
terjadinya disparitas pemidanaan (sentencing of disparity), 
sedangkan pada beberapa negara pedoman pemidanaan telah 
diatur dalam KUHP dan bahkan ada lembaga khusus tentang 
pedoman pemidanaan seperti The Sentencing Councils (Australia), 
Sentencing Guideline Council (Inggris), dan lain sebagainya. Dengan 
demikian diharapkan dalam putusan hakim banyak tercurah adanya 
keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechts zekerheids) dan 
kemanfaatan (zweckmassigkeit) antara satu perkara dan perkara 
yang lain. 

Terakhir, sisi ketiga dari perspektif praktik peradilan di mana 
ketika hakim menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan 
unsur-unsur perbuatan yang didakwakan berupa tindak pidana 
(straafbaar feit/criminal act/actus reus), kesalahan (schuld/guilt/
mens rea), pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) 
dan pidana (straf/punishment/actus reus) banyak tentang jenis 
perumusan sanksi pidana (strafsoort) dan perumusan lamanya 
sanksi pidana (strafmaat) ternyata hanya bertitik tolak kepada 

(The attentuating circumstances condition the imposing of milder punishment, and 
the aggravating ones of more severe punishment).
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“keadaan-keadaan yang memberatkan” dan “keadaan-keadaan yang 
meringankan”.25 Relatif sedikit putusan yang tidak hanya bertitik 
tolak kepada eksistensi “keadaan-keadaan yang memberatkan” 
dan “keadaan-keadaan yang meringankan”.26 Di sini ada “missing 
link” yang hilang. Banyak menimbulkan pertanyaan besar baik 
bagi terdakwa, jaksa, korban, akademisi, praktisi, teoretisi dan 
bahkan masyarakat.

Adanya “missing link” yang hilang tersebut menimbulkan 
kurang adanya landasan rasionalitas putusan pemidanaan dari 
hakim. Padahal eksistensi rasionalitas putusan itu amat penting. 
Roeslan Saleh menyebutkan pedoman pemidanaan, maka akan 
memberikan panduan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh 
facet daripada kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya 
delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi daripada si 
pembuatnya, umurnya, tingkatan kecerdasannya dan keadaan-
keadaan serta suasana waktu perbuatan itu dilakukan.27 

Berdasarkan rangkaian paparan di atas, maka pembahasan 

25 Beberapa contoh putusan tersebut antara lain Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan 
Nomor: 50/PID.B/2019/PN.Pkl tanggal 11 April 2019, Putusan Pengadilan Negeri Cilacap 
Nomor 103/Pid.B/2019/PN. Clp tanggal 12 Juni 2019, Putusan Pengadilan Negeri Kebumen 
Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Kbm tanggal 29 Mei 2017, Putusan Pengadilan Negeri Kendal 
Nomot 142/Pid.Sus/2018/PN.Kdl tanggal 21 Januari 2019, Putusan Pengadilan Negeri 
Kudus Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2018, Putusan Pengadilan 
Negeri Tegal Nomor 42/Pid.B/2019/PN tanggal tanggal 12 Juni 2019, Putusan Pengadilan 
Negeri Ungaran Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Unr tanggal 2 Agustus 2018, Putusan 
Pengadilan Kepanjen Nomor Nomor 370/Pid.B.Sus/2018/PN.Kpn tanggal 12 Juli 2018, 
Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 176/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 11 Juni 2019, 
Putusan Pengadilan Palangkaraya Nomor 177/Pid.Sus/2008/PN Plk tanggal 8 Mei 2018, 
Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 204/Pid.B/2019/PN Ptk tanggal 15 Mei 2019, 
Pengadilan Negeri Palu Nomor 564/Pid.B/2018/Pn.Pal tanggal 28 Februari 2019, Putusan 
Pengadilan Demak Nomor 216/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 18 Januari 2019, Putusan 
Pengadilan Negeri Jepara Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Jpa tanggal 15 April 2019, Putusan 
Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mpw, Putusan Pengadilan Negeri 
Sampang Nomor 89/Pid.B/2016/PN Spg tanggal 3 Agustus 2016, Putusan Pengadilan Negeri 
Wonosari Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN.Wno tanggal 23 Januari 2019.

26 Beberapa contoh putusan tersebut antara lain Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
Nomor 273/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2005, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat Nomor 873/PID.B/2005/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2005, Putusan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat Nomor 1806/Pid.B/2004PN.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2005, Putusan 
Pengadilan Negeri Pati Nomor 265/Pid.B/2018/PN Ptl tanggal 14 Februari 2019.

27 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: CV Aksara Baru Indonesia, 1978, hlm. 9. 
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berkaitan dengan eksistensi pedoman pemidanaan dan justifikasi 
penjatuhan pidana; pengaruh ketiadaan pedoman pemidanaan 
pada terhadap putusan hakim yang berkeadilan dan berkepastian 
hukum. Untuk menutup rangkaian tulisan ini, dipaparkan hasil 
penelitian secara utuh tentang persepsi hakim terhadap urgensi 
pedoman pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. 

Fokus bahasan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan 
kajian dan analisis komprehensif berkaitan dengan hal-hal yang 
berkaitan dari aspek normatif dan aplikatif dalam sistem peradilan 
pidana Indonesia terhadap eksistensi pedoman pemidanaan 
dan justifikasi penjatuhan pidana. Tulisan dalam buku ini juga 
diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif berkaitan 
dengan pengaruh ketiadaan pedoman pemidanaan terhadap 
putusan hakim yang berkeadilan dan berkepastian hukum dan 
urgensi pedoman pemidanaan dalam sistem peradilan pidana 
ditinjau dari persepsi hakim Indonesia untuk pembaruan legislasi 
baru masa mendatang (ius constituendum). 





2
MENYOAL EKSISTENSI PEDOMAN 

PEMIDANAAN DAN JUSTIFIKASI 
PENJATUHAN PIDANA

Budi Suhariyanto28

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEDOMAN 
PEMIDANAAN
Pedoman pemidanaan berasal dari dua kata, yaitu pedoman 

dan pemidanaan. Kata pedoman menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia diartikan dalam empat arti yaitu: pertama, alat untuk 
menunjukkan arah atau mata angin; kedua, kumpulan ketentuan 
dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan; 
ketiga, hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, 
dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu: 
dan keempat, pemimpin (yang menerangkan cara menjalankan 
atau mengurus perkumpulan).29 Dari keempat arti pedoman 
tersebut, yang sesuai penggunaannya dengan padanan “pedoman 
pemidanaan” adalah arti yang ketiga yaitu hal (pokok) yang 
menjadi dasar atau pegangan atau petunjuk untuk menentukan atau 

28 Peneliti Ahli Madya/Pembina pada Balitbangkumdil Mahkamah Agung RI. 
29 https://kbbi.web.id/pedoman
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melaksanakan sesuatu yang notabene dalam hal ini pemidanaan.
Kata pemidanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memidana. Adapun kata 
memidana menurut kamus yang sama diartikan sebagai menuntut 
berdasarkan hukum pidana atau menghukum seseorang karena 
melakukan tindak pidana.30 Hukum pidana dalam hal ini dapat 
diartikan sebagaimana yang dimaksud oleh Moeljatno yaitu sebagian 
daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:31

1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau 
sanksi (sic), yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa 
melanggar larangan tersebut,

2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan 
atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan,

3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pengertian memidana di atas, maka sistem 
pemidanaan secara fungsional menurut Barda Nawawi Arief 
mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang 
mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau 
dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi 
(hukum pidana).32 Dalam arti sempit, pemidanaan menurut Sudarto 
adalah pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sebagaimana 
istilah “penghukuman” yang bermakna sama dengan “sentence” 
atau “veroordeling”33. Dengan pengertian sempit pemidanaan yang 

30 https://kbbi.web.id/pidana
31 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara,1987, hlm. 1, dalam: Andi 

Hamzah, Hukum Pidana, Medan: Softmedia, 2015, hlm. 4-5.
32 Dalam Mudzakir dkk., Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum 

Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Jakarta: Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 11.

33 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 72.
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demikian, maka Soedarto mendefinisikan pedoman pemidanaan 
adalah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang 
yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam 
menjatuhkan pidana.34

Terdapat dua hal dari definisi pedoman pemidanaan yang 
dinyatakan Soedarto tersebut di atas yaitu suatu pedoman yang 
dimaksud dibuat pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah 
pihak legislatif dan bukan yudikatif, dan pedoman pemidanaan 
yang dimaksudkannya berupa asas-asas yang sifatnya filosofis 
dan bukan merupakan petunjuk teknis. Dijelaskan oleh Soedarto 
bahwa bilamana hakim dapat memperhatikan asas-asas tersebut 
diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih 
dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.35

Bilamana Soedarto menekankan asas-asas pedoman pemidanaan 
dalam membangun rasionalitas putusan penjatuhan pidana oleh 
hakim, agak berbeda dengan yang dikonsepkan oleh Roeslan Saleh. 
Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan landasan 
rasionalitas penjatuhan pidana, tetapi suatu pedoman pemidanaan 
menurut Roeslan Saleh lebih kepada “cara pandang” yang dapat 
memberikan panduan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh 
facet daripada kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya 
delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi dari pada si 
pembuatnya, umurnya, tingkatan kecerdasannya dan keadaan-
keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan.36 
Dalam hal ini hakim diberikan panduan untuk memeriksa dan 
memahami perhitungan pidana yang hendak dijatuhkan dengan 
setiap facet (baik dari unsur objektif delik menurut undang-
undang maupun unsur subjektif dari kondisi atau alasan yang 
mendorong atau menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana) 
dan menghubungkannya sehingga menjadi suatu pandangan utuh 
(multifacet) untuk selanjutnya diakumulasikan dalam berat atau 
ringannya hukuman yang akan dijatuhkannya.

34 Ibid., hlm. 79.
35 Sudarto, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Jakarta: Babinkumnas, 1982, hlm. 5.
36 Ruslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, Indonesia, 1978, hlm. 9.
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Bilamana Soedarto menekankan pada asas-asas dan Roeslan 
Saleh menitikberatkan pada “cara pandang”, pedoman pemidanaan 
yang digagas oleh Oemar Senoadji merupakan suatu daftar yang 
berisi “checking points” yang dapat bermanfaat dalam memberikan 
hukuman, yang menunjuk pada points maximal tentang perbuatan 
dan pelakunya serta tiap-tiap kategori tindak pidana.37 Dalam hal 
ini pedomana pemidanaan bersifat kalkulatif di mana setiap elemen 
perbuatan dan pelakunya dikategorisasikan secara detail hingga 
penjatuhan pidana oleh hakim dapat dihitung dan dijumlahkan 
kuantitasnya. Konteks dari pedoman pemidanaan yang demikian 
akan memberikan kepastian penghukuman secara kuantitatif 
hingga dapat diprediksi oleh para pihak sesuai dengan cheking 
points yang telah ditetapkan. Konsekuensi logisnya dari pedoman 
pemidanaan yang demikian adalah hakim tidak dapat bergerak 
secara leluasa untuk memanfaatkan diskresinya dalam penjatuhan 
pidana karena semuanya telah diatur dan ditetapkan secara “rigid”.

Berkaitan dengan pendapat bahwa suatu pedoman pemidanaan 
perlu dibuat dan ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, hal 
ini masih dapat diperdebatkan karena jika merujuk pada frasa 
“pedoman” yang tentu saja dapat diartikan tidak mengikat dan 
sifatnya bisa diikuti atau dapat juga diabaikan. Dalam konteks ini, 
jenis formulasinya bukan terbatas pengaturan tetapi juga berupa 
imbauan atau petunjuk yang perlu diperhatikan hakim. Oleh karena 
itu, penulis berpendapat bahwa pedoman pemidanaan sebenarnya 
tidak selalu dipahami dalam bentuk pengaturan undang-undang 
di mana merupakan wilayah kewenangan lembaga legislatif. 
Lembaga yudikatif pun seharusnya juga berwenang membentuk 
atau menerbitkan pedoman pemidanaan karena bagaimanapun 
juga Mahkamah Agung misalnya sebagai lembaga tertinggi yang 
menaungi pelaksanaan tugas para hakim (yudikasial) memiliki 
kedudukan strategis dalam memberikan petunjuk-petunjuk teknis 
bilamana muncul masalah-masalah penjatuhan pidana secara 
inkonkreto yang tidak dapat diprediksi oleh pembuat undang-

37 Oemar Senoadji, Hukum-Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 8.
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undang. Dalam konteks ini, pedoman pemidanaan dapat berwujud 
dalam dimensi pergerakan perubahan yang dinamis berdasarkan 
perkembangan perkara-perkara yang muncul dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, pedoman 
pemidanaan dapat dituangkan dalam suatu peraturan, surat 
edaran, dan/atau Surat Keputusan yang dibuat dan diterbitkan 
oleh pimpinan lembaga peradilan di mana berisi tentang petunjuk-
petunjuk dalam menyikapi masalah-masalah penjatuhan pidana 
yang dihadapi oleh para hakim secara in konkreto. Meskipun 
secara eksplisit tidak disebutkan sebagai pedoman pemidanaan, 
tetapi pada substansinya terkandung petunjuk atau instruksi bagi 
para hakim dalam menyikapi persoalan-persoalan penjatuhan 
pidana pada kasus-kasus tertentu. Mengingat jenisnya bukan suatu 
undang-undang, keberadaan peraturan, surat edaran, dan/atau 
surat keputusan yang berisi petunjuk-petunjuk penjatuhan pidana 
tersebut tidak mengikat dan tidak bersanksi bilamana tidak diikuti 
karena sifatnya lebih kepada sebagai imbauan.

Bahkan bisa jadi pemahaman pedoman pemidanaan itu 
tidak bersifat regulatif baik formulasinya dengan undang-undang 
maupun peraturan atau surat edaran dari institusi tertinggi lembaga 
peradilan, tetapi dapat pula dimaknai sebagai pedoman yang 
bersifat pendataan putusan-putusan pengadilan yang berujung pada 
karakterisasi alasan-alasan pemidanaan dalam suatu kasus pada 
wilayah hukum pengadilan tertentu yang selanjutnya diindahkan 
atau dipedomani oleh para hakim di wilayah pengadilan tersebut 
dalam memutuskan penjatuhan pidana. Menurut H. Eddy Djunaidi 
Karnasudirdja, bahwa agar pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
dapat lebih objektif mengingat sangat terbatasnya pedoman 
yang diberikan dalam Penal Code, maka dianjurkan agar hakim 
mempergunakan data-data pemidanaan. Hal ini sesuai dengan hasil 
seminar mengenai pemidanaan yang diadakan oleh United Nations 
Far East Institute di Tokyo pada tahun 1976 yang menganjurkan 
penggunaan “informative devices for sentenceing”, karena tanpa data-
data pemidanaan yang lengkap, putusan pidana yang dijatuhkan 
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hakim bias “inadequate, inappropriate, or ineffective…”.38

Secara ius constituendum, Rancangan KUHP Tahun 2018 
mencantumkan pengaturan pedoman pemidanaan sebagai judul 
subbab atau paragrap,39 menyikapi hal ini, Barda Nawawi Arief 
selaku anggota tim perumus menjelaskan bahwa: 

Dimunculkannya judul pedoman pemidanaan secara eksplisit, hanya 
sebagai konsekuensi dari keinginan untuk memberikan judul (heading) 
setiap pasal atau kelompok pasal. Jadi, hanya agar ada konsistensi 
pemberian judul. Namun dengan diberi judul dapat memberi kesan 
yang sempit, karena membatasi ruang lingkupnya, seolah-olah hanya 
pasal (kelompok pasal) yang diberi judul itu sajalah yang merupakan 
“Pedoman Pemidanaan”, sedangkan yang lainnya tidak.40

Berdasarkan ragam pengertian dan ruang lingkup pedoman 
pemidanaan di atas, penulis sependapat dengan Barda Nawawi 
Arief bahwa istilah “pedoman pemidanaan” merupakan suatu istilah 
yang masih terbuka untuk dikaji ulang karena bisa mengandung 
beracam-macam arti. Istilah itu menurutnya sangat terkait erat 
dengan tujuan dan aturan pemidanaan. Bahkan keseluruhan aturan 
hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan undang-undang 

38 Eddy Djunaidi Karnasudirdja, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan 
Terpidana, Jakarta: Tanpa penerbit, 1983, hlm. 14.

39 Pedoman Pemidanaan disebutkan sebagai judul paragrap 2 dalam Rancangan KUHP 
Konsep Tahun 2018. Selanjutnya secara khusus diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi:
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

a. kesalahan pembuat Tindak Pidana;
b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
c. sikap batin pembuat Tindak Pidana;
d. Tindak Pidana dilakukan dengan 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; dan/atau
k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan 
Tindak Pidana atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk 
tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan 
segi keadilan dan kemanusiaan.
40 Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & 

Perbandingan Hukum Pidana), Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm. 45.
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lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk 
menjatuhkan pidana.41 Namun demikian, menurut penulis tidak 
salah juga bilamana ada yang mengartikan “pedoman pemidanaan” 
secara sempit sebagai pedoman bagi hakim dalam menentukan 
bobot pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa beserta 
alasan-alasannya. Dalam konteks ini, penulis lebih condong 
memberikan istilah “pedoman pemidanaan” yang dimaksud dalam 
arti sempit tersebut sebagai “pertimbangan pemidanaan”. Maksud 
daripada “pertimbangan pemidanaan” karena memang secara 
subjeknya diperuntukkan bagi hakim untuk menimbang berbagai 
aspek dan menjelaskan alasan mengapa pidana yang dijatuhkan 
tersebut layak dijatuhkan kepada terdakwa.

B. EKSISTENSI PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM 
HUKUM POSITIF INDONESIA
Terdapat dua pendapat tentang keberadaan pedoman 

pemidanaan dalam KUHP. Di satu pihak berpandangan KUHP 
belum mengatur pedoman pemidanaan beralasan bahwa yang 
ada pada KUHP itu baru berupa aturan pemberian pidana, dan 
bukan sebuah pedoman pemidanaan bagi hakim.42 Pada pihak lain 
berpendapat bahwa KUHP sebenarnya sudah mengatur pedoman 
pemidanaan43 misalnya dalam hal menjatuhkan pidana penjara, 

41 Ibid., hlm. 44.
42 Sudarto, Op. cit, hlm. 76.
43 Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa pedoman pemidanaan yang dapat ditemuinya 

dalam KUHP misalnya:
a. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dibatasi dengan ketentuan dalam Pasal 

l4a bahwa: Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana 
kurungan Kecuali untuk perkara yang menyangkut penghasilan atau persewaan negara 
atau terkait dengan perkara candu.

b. Dalam hal perhitungan besaran sanksi dalam gabungan tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 63 sampai dengan 71 KUHP, namun yang ditentukan dalam hal ini adalah 
batasan maksimal besaran sanksi yang dapat dijatuhkan hakim. 

c. Dalam menentukan ukuran konversi atas pidana denda dalam Pasal 30 di mana:
(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan palinglama 

enam bulan.
(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; 
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maka telah ditetapkan ancaman sanksinya mulai dari yang 
minimal umum yaitu 1 (satu) hari sampai dengan yang maksimal 
yaitu 15 (lima belas) tahun44 dan maksimal khusus sesuai dengan 
formulasi jenis tindak pidananya masing-masing. Hal lain yang 
telah ditetapkan oleh KUHP adalah mengatur bilamana unsur 
subjektif dan objektif pelaku tindak pidana diperhitungkan baik 
dari segi kesehatan jiwa,45 maupun pengaruh daya paksa46 atau 
pembelaan terpaksa47 sehingga dilayakkan untuk dibenarkan 
(alasan pembenar) atau dimaafkan (alasan pemaaf) oleh hakim. 
Demikian halnya dengan pertimbangan kontribusi pelaku yang 
dibedakan baik sebagai pelaku utama, perbantuan,48 turut serta, 

jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung 
satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima 
puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup 
tujuh rupiah lima puluh sen.(Eva Achjani Zulfa, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, 
Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011, hlm. 312).

44 Pasal 12 ayat (2) KUHP.
45 Pasal 44 KUHP: 

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya 
karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak 
dipidana. 

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena 
pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat me-
merintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun 
sebagai waktu percobaan. 

(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, 
dan Pengadilan Negeri.
46 Pasal 48 KUHP: Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, 

tidak dipidana.
47 Pasal 49 KUHP: 

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri 
sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri 
maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat 
pada saat itu yang melawan hukum. 

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegun-
cangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
48 Pasal 55 KUHP: 

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1.  mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 

perbuatan; 
2.  mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan 
memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain 
supaya melakukan perbuatan. 

 (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diper-
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penyuruhan49 juga diatur oleh KUHP dan perlu diperhatikan oleh 
hakim sebelum memutus pemidanaannya pada masing-masingnya.50 
Namun demikian aspek-aspek pengaturan yang demikian dianggap 
masih terlalu umum sehingga hakim masih memiliki diskresi 
penghukuman yang sangat tinggi dan cenderung longgar.

Pada dasarnya KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit 
pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan sesuai dengan 
pandangan hakim masing-masing yang berbeda.51 Sebenarnya 
menurut I Made Sukanegara bahwa. 

Pedoman pemidanaan KUHP/WvS termuat dalam memori penjelasan 
(memorie van Toelichting) yang pada dasarnya telah memuat hal-
hal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan 
pidana. Dalam kenyataannya pedoman yang termuat dalam penjelasan 
dimaksud “lepas dari pengamatan hakim” sebagai akibat dari tidak 
dirumuskannya secara eksplisit dalam KUHP.52

Selain dari KUHP, KUHAP sesungguhnya juga memberikan 
petunjuk teknis aplikasi di dalam hakim menjatuhkan pidana 
yaitu berupa ketentuan agar hakim mempertimbangkan hal yang 
meringankan dan hal yang memberatkan pidana. Sebagaimana 
diatur oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang berbunyi: surat 
putusan pemidanaan memuat: pasal peraturan perundang-undangan 

hitungkan, beserta akibat-akibatnya.
49 Pasal 57 KUHP: 

(1)  Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi 
sepertiga. 

(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dija-
tuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. 
(4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan 

yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.
50 Pasal 58 KUHP: Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan 

pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, 
hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

51 Mudzakir dkk., Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana 
dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Jakarta. Departemen Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 11.

52 I Made Sukanegara, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem 
Pemidanaan di Indonesia, Tesis, Semarang, Program Pascasarjana Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro, hlm.133.
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yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Kewajiban untuk mempertimbangkan keadaan yang 
meringankan dan memberatkan terdakwa sebagaimana diatur 
dalam KUHP di atas, senyatanya juga diatur oleh Pasal 8 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman berbunyi: dalam mempertimbangkan berat ringannya 
pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat 
dari terdakwa. Jika pada KUHAP disebut sebagai “keadaan” yang 
meringankan dan memberatkan, pada Undang-Undang Kekuasaan 
Kehakiman memberikan arah bahwa keadaan yang dimaksud 
termasuk juga memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. 
Dalam konteks ini “keadaan” yang dipertimbangkan sebelum 
penjatuhan pidana oleh hakim tidak sekadar kondisi objektif atau 
situasi eksternal yang mendorong terdakwa melakukan suatu 
tindak pidana, tetapi harus dipertimbangkan pula sifat “subjektif” 
terdakwa yang berdimensi internal. 

Untuk memutuskan penjatuhan pidana (disingkat dalam rumus 
sebagai “P”), hakim akan melakukan konstruksi pertimbangan 
bahwa telah terbuktinya aturan pidana (delik) yang dilanggar 
Terdakwa (disingkat dalam rumus sebagai “TP”) dan menimbang 
alasan atau keadaan (disingkat dalam rumus sebagai “Als”) 
yang meringankan dan memberatkan untuk menetapkan bobot 
pemidanaan (jika dirumuskan yaitu: “P=TP+Als”). Pada 
konstruksi lain, bagi hakim yang menganut pandangan dualistis, 
mereka setelah menimbang keterbuktian kesalahan terdakwa yang 
melanggar delik maka selanjutnya menimbang pertanggungjawaban 
pidana (disingkat dalam rumus sebagai “S/Pjp”) dari terdakwa 
(bilamanakah terhadapnya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf 
dari perbuatannya) dan baru setelahnya menimbang hal yang 
meringankan dan memberatkan (jika dirumuskan yaitu: “P=TP+S/
Pjp+Als”). Kedua konstruksi pertimbangan putusan pemidanaan 
ini adalah sesuai dengan norma perundang-undangan yang ada 
(KUHP, KUHAP dan Undang-Undangan Kekuasaan Kehakiman). 
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Namun demikian, dengan kedua bentuk konstruksi pertimbangan 
tersebut ini, tampaknya belum cukup tergambar pertimbangan 
hakim tentang alasan spesifik untuk memberikan bobot pidana yang 
sama atau sesuai. Dalam hal ini Soedarto berpendapat bahwa:53

Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian 
rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang 
mencolok. Hal tersebut akan mendatangkan perasaan tidak sreg 
(onbehagelijk) bagi masyarakat, sehingga pedoman memberikan 
pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi 
ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya 
sama sekali.

Implikasi dari tidak diaturnya instrumen pedoman oleh KUHP 
sebagaimana dimaksud Soedarto di atas menyebabkan muncul 
dan sering terjadi disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan 
menurut US Bureau of Justiceadalah “pelaku yang melakukan 
perbuatan dengan kondisi yang mirip serta terbukti melakukan 
tindak pidana yang sejenis, maka seharusnya dijatuhi hukuman 
yang mirip”.54 Secara kategori, Harkristuti Harkrisnowo membagi 
disparitas pidana dalam beberapa hal yaitu:55

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat 

keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim 

yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

53 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 61.
54 William Rhodes, Ryan Kling, Jeremy Luallen, dan Christina Dyous, Federal Sentencing 

Disparity: 2005-2012, Bureau of Justice StatisticsWorking Papers Series, 22 Oktober 2015, 
dalam Anugerah Rizki Akbari, dkk, Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap 
Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia - USAID, 2017, hlm. 2.

55 Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap 
Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru 
Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 
tanggal 8 Maret 2003, dalam Zarof Ricar, Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan 
Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 181.
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Persoalan disparitas ini sebenarnya sama dengan yang 
terjadi di ranah penuntutan. Namun secara responsif, Kejaksaan 
Agung mengatasi persoalan disparitas penuntutan dengan 
menerbitkan Pedoman Penuntutan. Pedoman Penuntutan bagi 
Jaksa, keberadaannya secara perundang-undangan sebenarnya 
tidak diatur, baik oleh KUHP maupun KUHAP, namun di dalam 
tataran peraturan senyatanya telah ada misalnya Surat Edaran 
Jaksa Agung Nomor SE-009/JA/12/1985 tentang Pedoman 
Tuntutan Pidana dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/A/
JA/022010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak 
Pidana Korupsi. Diterbitkan dan diberlakukannya surat edaran 
tersebut didasarkan atas alasan bahwa belum terdapat keseragaman/
kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan 
oleh para Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara yang 
sama baik jenis, keadaan maupun motifnya. Di samping itu, tidak 
jarang terjadi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum dirasakan terlalu ringan baik ditinjau dari segi ancaman 
Pidana maksimum maupun ditinjau dari segi rasa keadilan yang 
berkembang dalam masyarakat.

Terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan pedoman dari 
kedua SEJA diatas. SE-009/JA/12/1985 memberikan pengaturan 
secara umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana 
di mana harus mempertimbangkan faktor pelaku, perbuatan, akibat 
perbuatan, dan faktor-faktor lain. Faktor pelaku yang dimaksud 
harus mempertimbangkan umur, pendidikan, kedudukan sosial, 
ekonomi, kultural, recidivist, mental/psychis, motivasi dan pisik. 
Adapun perbuatan yang dimaksud harus diperhatikan mengenai 
cara, sifat dan kualitas perbuatan, kedudukan, dan peranan baik 
sebagai actor intelectualis, pelaku, peserta maupun pembantu. 
Adapun akibat perbuatan yang dimaksud dalam hal ini harus 
diperhatikan akibat perbuatan yang telah dilakukan apakah 
menimbulkan kerugian material terhadap negara, masyarakat, 
dan/atau perorangan, kerugian jiwa, badan, immaterial, lingkup 
ruang lokal, nasional dan internasional, serta lingkup waktu yaitu 
jangka pendek dan jangka panjang. Sementara itu, faktor-faktor 
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lain yang dimaksud adalah dalam hal diperhatikan politik hukum, 
yang ada kaitannya dengan rasa keadilan masyarakat.serta Politik 
pemidanaan, yang ada kaitannya dengan daya tangkal.

Berbeda dengan SE-009/JA/12/1985, SE-003/A/JA/022010 
mengatur secara rigid dan teknis secara kuantitatif serta persentase 
terhadap tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi. Misalnya 
untuk kerugian negara paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) terdakwa dituntut, apabila terdapat pengembalian/
penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 
75% sampai dengan paling banyak 100%; dan terdakwa telah 
memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya 0% sampai 
dengan paling banyak 25% maka tuntutannya dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 4 (empat) 
tahun 6 (enam) bulan. Adapun bilamana terdapat pengembalian/
penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih 
dari 0% sampai dengan paling banyak 25%; dan terdakwa telah 
memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya 75% sampai 
dengan paling banyak 100% maka tuntutannya dengan pidana 
penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahun 6 (enam) bulan.

Mencermati inisiatif Kejaksaan Agung dalam menyikapi 
persoalan disparitas penuntutan dengan menerbitkan pedoman 
penuntutan dapat dimaklumi karena memang sejatinya sesuai 
dengan prinsip “kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-
pisahkan”, maka sewajarnyalah terdapat kesatuan di dalam 
kebijakan penuntutan, khususnya didalam tuntutan pidana. 
Hal ini berbeda dengan hakim yang memiliki kebebasan atau 
independensinya masing-masing sehingga tidak dapat dipandang 
sebagai satu kesatuan selayaknya kejaksaan. Namun demikian, 
persoalan adanya disparitas pemidanaan dalam putusan pengadilan 
juga tidak dapat dipandang “sebelah mata” bilamana tidak 
segera dicarikan solusinya melalui insiasi pembentukan pedoman 
pemidanaan. Meskipun tidak dibentuk secara rigid sebagaimana 
Pedoman Penuntutan tindak pidana korupsi, paling tidak terdapat 
asas-asas atau faktor-faktor yang secara spesifik perlu atau 
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wajib dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana. 
Rencananya, langkah responsif dari kejaksaan dalam menerbitkan 
pedoman penuntutan pidana akan diikuti oleh Mahkamah Agung 
di mana pada tahun 2018 telah ditetapkan Kelompok Kerja dalam 
menyusun rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman 
pemidanaan tindak pidana korupsi. 

C. KORELASI KETIADAAN PEDOMAN PEMIDANAAN 
DENGAN MASALAH JUSTIFIKASI PENJATUHAN 
PIDANAYANG TIDAK SERAGAM
Pada dasarnya pedoman pemidanaan memiliki kedudukan 

yang strategis dalam sistem peradilan pidana. Jika para legislator 
berperan menetapkan batas pemidanaan (the limit of sentencing), 
maka yang berperan menentukan bobot pemidanaan (the level of 
sentencing) adalah para hakim. Dalam hal pembobotan pemidanaan 
ini ditetapkan keadilan secara konkret dan dirasakan secara 
langsung oleh para pihak (baik kepada pelaku, korban kejahatan56 
maupun masyarakat) melalui putusan hakim.

Bobot pemidanaan sebagaimana dimaksud di atas, menurut 
Muladi dan Barda Nawawi Arief harus dirasakan adil dan untuk 
adil harus mempertimbangkan pelbagai faktor sehingga tercapai 
apa yang dinamakan pemidanaan yang patut (proper sentence).57 
Berbagai faktor ini tidak boleh hanya berporos pada subjektivitas 
hakim,58 tetapi juga harus dapat dipandang adil menurut pandangan 
rasional dan kebijaksanaan yang bersifat kolektif. Sebagaimana 
dinyatakan oleh Street CJ bahwa:

56 Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Jakarta, 
ELSAM, 2005, hlm. 15

57 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 
1992, hlm. 210.

58 Keputusan yang dibuat sering kali tidak berlandaskan aturan hukum dan prinsip, 
namun lebih mempertimbangkan perasaan para pembuat vonis.Hasilnya, vonis melanggar 
nilai-nilai kepastian hukum, tidak konsisten dan tidak adil.Upaya untuk mengatasi 
problem ini, maka perlu adanya pembenaran (justification) untuk menghukum pelaku. 
Lihat dalamMirco Bargaric, Punishment and Sentencing: a Rational Approach, London: 
Cavendish Publishing Limited, hlm.11. 
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The task of the sentencing judge ... is to pursue the ideal of even-
handedness in the matter of sentencing. Full weight is to be given to 
the collective wisdom of other sentencing judges in interpreting and 
carrying into effect the policy of the legislature. The collective wisdom 
is manifested in the general pattern of sentences currently being 
passed in cases which can be recognised judicially as relevant to the 
case in hand.59

Secara teoretik, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief 
bahwa setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada 
keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak 
pidana yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam 
praktik tentu saja hal ini akan bervariasi, baik orang per orang 
maupun tindak pidana pertindak pidana dan dengan demikian 
dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan 
pemidanaan yang konsisten (consistency of sentencing). Sekalipun 
demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi 
dalam pendekatan terhadap pemidanaan (consistency of approach 
to sentencing).60

Pada dasarnya disparitas pidana tidak dapat ditiadakan sama 
sekali sebab pada masing-masing kasus dengan pelaku dan korban 
serta tempat di mana tindak pidana itu dilakukan berbeda, maka 
akan menghasilkan perbedaan dalam penjatuhan pidana oleh hakim 
(yang notabene juga berbeda).61 Sebenarnya disparitas pidana itu 
sendiri tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang 
tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak 

59 Ibid, hlm.16.
60 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. cit, hlm. 210.
61 Alfi Syahrin menyatakan bahwa pemidanaan merupakan hal atau masalah yang 

sangat pribadi bagi seorang hakim, dan sulit untuk menarik garis yang “seragam” antara 
Hakim yang satu dan hakim yang lainnya mengenai jenis, lamanya, dan caranya pidana 
dilaksanakan, meskipun menyangkut perkara yang sejenis. Perbedaan tersebut bisa terjadi, 
oleh karena penilaian hakim terhadap kepribadian, kedudukan sosial dan sebagainya dari 
pelaku (Alfi Syahrin, Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan 
dan Kepastian Hukum, Makalah disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) 
kegiatan penelitian “Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan 
dan Kepastian Hukum”, Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, Rabu, 
27 Maret 2019, hlm. 2-3).
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secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat.62 Namun yang 
menjadi persoalan adalah penjatuhan pidana yang berbeda-beda 
untuk tindak pidana yang sama, atau yang ancaman pidananya 
kurang lebih sama tanpa pertimbangan yang bisa dipahami, 
semata-mata atas dasar diskresi hakim.63

Harus diakui bahwa di dalam hukum positif Indonesia, hakim 
mempunyai kebebasan (diskresi) yang luas untuk memilih jenis 
pidana (strafsoort) yang dikehendaki. Sebagaimana ditentukan 
dalam bentuk alternatif antara penjatuhan sanksi berupa penjara 
atau denda. Terhadap pemilihan tersebut, KUHP tidak menentukan 
kriterianya sehingga diserahkan kepada hakim yang bersangkutan. 
Misalnya dalam hal ancaman pidana Pasal 362 KUHP yang 
berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah.” Adanya frasa “atau” di antara ancaman 
pidana penjara paling lama lima tahun dengan pidana denda 
paling banyak sembilan ratus rupiah ini, senyatanya memberikan 
kewenangan diskresi yang besar bagi hakim untuk memilih di 
antara keduanya. Dalam konteks ini KUHP tidak memberikan 
rambu-rambu yang memadai untuk memberikan arahan kapan 
dan dalam situasi bagaimana pidana penjara atau pidana denda 
itu dapat atau seharusnya dipilih oleh hakim.

Selain itu, dalam hal memberikan beratnya pidana (strafmaat) 
yang akan dijatuhkan juga diserahkan sepenuhnya kepada hakim. 
Padahal rentang ancaman pidana minimum umumnya dan 
maksimum umum atau khususnya sangat besar. Misalnya di pasal 
yang sama yaitu Pasal 362 KUHP sebagaimana telah disebutkan 
pada paragraf di atas, frasa “…diancam karena pencurian dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun...”. Sementara itu dihubungkan 
dengan Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa “pidana 

62 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System 
dan Implementasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.116.

63 Blumstein, Alfred, et al., Research On Sentencing: The Searh For Reform, Volume II , 1983.
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penjara selama waktu tertentu paling pendak satu hari….”, maka 
sesungguhnya rentang pilihan pidana penajra untuk tindak 
pidana pencurian itu sedemikian besar yaitu antara minimum 
satu hari sampai dengan lima tahun. Dalam hal ini KUHP juga 
tidak memberikan batasan atau kriteria pembobotan pidana di 
antara rentang minimum dan maksimum khusus tersebut. Dengan 
demikian, sangat besar diskresi hakim dalam pemilihan pidana 
dan penentuan bobot pemidanaan terhadap terdakwa.

Diskresi penghukuman (baik dalam hal strafsoort maupun 
strafmaat) yang dimiliki hakim sebagaimana dimaksud di atas sering 
mengarah pada penghukuman yang tidak konsisten dan cenderung 
melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before 
the law). Sama seperti konsistensi dalam hukuman yaitu refleksi 
dari gagasan keadilan yang setara merupakan elemen mendasar 
dalam sistem peradilan pidana yang adil dan rasional.64 Dalam 
konteks ini disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam 
secara perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan 
hak negara untuk memidana65 melalui pendistribusian keadilan di 
pengadilan. Dalam konteks ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief 
mengingatkan bahwa:

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana 
tersebut tidak diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-
rehabilitasi di kalangan Terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat 
daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding. Terpidana yang 
setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menajdi korban 
“the judicial caprice”, akan menjadi Terpidana yang tidak menghargai 
hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan 
salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.66

Sesungguhnya, ketika norma hukum diterapkan secara tidak 
konsisten, sebenarnya telah mencerminkan ketidak-adilan yang 
pasti, namun demikian, Mirco Bargaric mengingatkan juga bahwa: 

64 Mirco Bargaric, Op. cit, hlm. 18-19.
65 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. cit, hlm. 53.
66 Ibid, hlm. 54.
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Konistensi itu sendiri bukan merupakan indikator keadilan dalam 
penjatuhan hukuman yang tepat atau sesuai. Sebenarnya, ketidak-
adilan dalam penjatuhan hukuman bersumber dari tiadanya justifikasi 
dalam memberikan hukuman pada para pelanggar. Tiadanya justifikasi 
dalam perampasan kebebasan yang menyebabkan sanksi hukuman 
dapat mempertanyakan legitimasi dari proses penjatuhan hukuman 
yang mana dalam hal ini negara telah abai terhadap pelanggar.67

Berdasarkan pendapat Mirco Bargaric di atas, maka seharusnya 
keberadaan pedoman pemidanaan tersebut tidak dimaksudkan 
adanya penjatuhan pidana yang seragam (parity of sentencing)68 
tetapi sebagai landasan rasionalitas putusan pemidanaan dari 
hakim. Alasan bahwa dibutuhkannya pedoman pemidanaan yang 
tidak semata untuk menyelesaikan masalah disparitas ini juga 
ditegaskan di dalam Naskah Akademik RUU KUHP Tahun 2018 
yang menyebutkan bahwa perumusan pedoman pemidanaan 
dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus 
memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan 
justifikasi pemidanaan.69

Secara asas, sebenarnya pedoman pemidanaan dibutuhkan 
bukan dalam rangka untuk mewujudkan konsistensi dan 
keseragaman penjatuhan pidana yang bersifat kuantitatif, tetapi 
lebih kepada pemberian landasan justifikasi hukuman dan alasan 
atau penjelasan dari hakim tentang mengapa penghukuman itu 
diperlukan. Misalnya ketika hakim memilih memberikan penjatuhan 
pidana agar dapat terbalas perbuatan terdakwa secara setimpal, 
maka dia dapat menggunakan filosofi lex talionis yang bermakna 
“mata untuk mata”. Dengan demikian, hakim mengharuskan 
dirinya untuk memilih sanksi yang sejauh mungkin setara dengan 
sifat kejahatan. Contoh lain, hakim dapat menggunakan teori 
komunikatif hukuman yaitu mendukung sanksi yang akan memberi 
tahu pelanggar mengenai kesalahan tindakan kriminal mereka.70 

67 Ibid, hlm. 25
68 Badan Pembinaan Hukum Nasional,Naskah Akademik RUU KUHP, Jakarta, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional, 2015, hlm. 57.
69 Ibid, hlm. 18.
70 Mirco Bargaric, Op. cit, hlm. 4.
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Selain itu, dapat dicontohkan juga yaitu bilamana melandasi 
justifikasi penjatuhan pidananya dengan menggunakan filosofi 
utilitarian yaitu memberikan penekanan lebih besar pada hal-hal 
yang prospektif, seperti kebutuhan untuk pencegahan, rehabilitasi 
dan sebagainya.71

Secara normatif, tidak ada kewajiban yang diatur oleh KUHP 
bahwa tujuan/filosofi pemidanaan sebagai justifikasi pidana itu 
perlu diuraikan dalam pertimbangan hakim sebelum memutus 
pemidanaan. KUHP yang saat ini berlaku hanya memberikan dasar 
pembenaran pidana yaitu hanya terletak pada tindak pidana sebagai 
syarat objektif dan kesalahan sebagai syarat subjektif. Padahal 
penjatuhan pidana kepada pelaku itu mempunyai tujuan tertentu, 
yang mana tujuan tersebut sepatutnya dijelaskan oleh hakim dalam 
putusannya. Dalam konteks ini Tongat mengingatkan bahwa:72

Pidana, hakikatnya hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai 
tujuan. Oleh karenanya, sistem pemidanaan yang hanya didasarkan 
pada dua aspek tersebut, yaitu aspek obyektif dan aspek subyektif 
tanpa memperhatikan aspek tujuan pemidanaan menjadi “cacat” 
secara filosofis. Sistem pemidanaan yang demikian kerap menampilkan 
hukum pidana sebagai hukum yang sangat kejam, karena penjatuhan 
pidana seolah-olah hanya dilegitimasi oleh karena telah terjadinya 
tindak pidana dan adanya kesalahan pelaku dalam tindak pidana itu. 
Dalam pemidanaan, maka aspek tujuan menjadi persoalan yang patut 
diperhatikan. Orientasi pemidanaan pada tujuan menjadi tuntutan 
agar pemidanaan tersebut lebih manusiawi.

Secara praktik, pertimbangan berdasarkan atau menggunakan 
tujuan pemidanaan dalam memberikan justifikasi penjatuhan pidana, 
tampaknya kurang banyak diperhatikan dan dipertimbangkan dalam 
putusan pengadilan oleh para hakim. Memang ada di antara para 
hakim tersebut yang memberikan justifikasi penjatuhan pidana 
setelah menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa dan sebelum 

71 Ibid, hlm. 185.
72 Tongat, Telaah Kritis Atas Sistem Pemidanaan In Abstracto dan Implikasinya dalam 

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 
10, Nomor 2, April 2013, hlm. 195.
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mempertimbangkan hal atau keadaan yang memberatkan dan 
meringankan. Namun keberadaanya tidak banyak, dan mungkin 
disesuaikan juga dengan jenis kasus yang dihadapi. Khususnya, 
kasus yang dimaksud mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, 
maka sejauh mungkin para hakim menuangkan pertimbangan 
filosofi pemidanaan dan justifikasi penjatuhan pidana yang cukup 
memadai. Patut dipersoalkan bilamana terhadap kasus yang 
biasa (dalam kacamata hakim dan masyarakat) tidak diberikan 
pertimbangan filosofi pemidanaan dan justifikasi penjatuhan 
pidana. Tentu ini akan melahirkan deskriminasi, akan tidak adil jika 
terhadap kasus biasa diperlakukan secara apa adanya73 mengikuti 
norma yang ada yaitu tidak dijelaskan secara memadai filosofi 
pemidanaannya berikut juga justifikasi penjatuhan pidananya. 

Kebutuhan akan adanya pedoman pemidanaan yaitu untuk 
melakukan sistematisasi pertimbangan hakim dalam memberikan 
justifikasi penjatuhan pidana agar dapat lebih dipahami mengapa 
sampai pada hukuman yang dikehendaki tersebut.74 Masyarakat 
akan dengan mudah memahami pertimbangan yang demikian 
tidak hanya untuk kasus besar saja, tetapi untuk semua kasus. 
Pertimbangan hakim yang dipandu pedoman pemidanaan ini 
akan membuka ruang transparansi dan akuntabilitas penjatuhan 
pidana, sehingga subjektivitas hakim dalam menetapkan bobot 

73 Mahmud Mulyadi berpendapat bahwa urgensi kehadiran pedoman pemidanaan 
dalam peradilan pidana, ditujukan sebagai usaha untuk memberikan perlakuan yang adil 
kepada semua orang yang dituduh telah melakukan kejahatan. Keadilan (Fairness) dalam 
hukum pidana yang dimaksudkan bahwa orang yang dituduh melakukan kejahatan harus 
diperlakukan secara wajar dan sama (equal treatment), netral (impartiality), dan hak-haknya 
diberikan perlindungan oleh undang-undang (due process of constitutional protections). 
(Mahmud Mulyadi, Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Menciptakan Keadilan 
dan Kepastian Hukum, Makalah disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) 
kegiatan Penelitian “Urgensi Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan 
dan Kepastian Hukum”, Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, Rabu, 
27 Maret 2019, hlm. 16). 

74 Alfi Syahrin berpendapat bahwa dirumuskan dan diterapkannya Pedoman Pemidanaan 
dalam pertimbangan putusan akan memberi keyakinan pada hakim atas pidana yang 
dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan dan karakter pembuat tindak pidana dan juga 
untuk membantu hakim dalam memahami makna dari keputusannya apa yang hendak 
dicapai dengan pidana yang dijatuhkan, dan dalam tujuan dan pedoman pemidanaan 
tersebut terkandung “filsafat pembinaan” yaitu dengan mengutamakan keserasian antara 
pidana yang dijatuhkan dengan karakter terpidana (Alfi Syahrin, Op. cit, hlm. 9). 
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serta tujuan pemidanaan dapat diuraikan secara rasional dan 
konsisten.75 Dalam hal ini, pedoman pemidanaan berfungsi sebagai 
katup pengaman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih 
adil, arif, manusiawi dan relatif memadai terhadap kesalahan 
yang telah dilakukan terdakwa.76 Dalam konteks ini keadilan yang 
diyakini dan dirasakan oleh hakim dalam hal penjatuhan pidana 
dapat dirasionalisasikan dalam pertimbangan putusan pengadilan 
(yang tersistematisasi melalui pedoman pemidanaan dengan 
menimbang berbagai facet internal, eksternal pelaku, kerugian 
dan aspirasi korban, serta kepentingan masyarakat) hingga “dapat 
dibenarkan” secara “ratio keadilan” (yang dapat dimaklumi) publik.
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PENGARUH KETIADAAN PEDOMAN 

PEMIDANAAN TERHADAP PUTUSAN 
HAKIM YANG BERKEADILAN DAN 

BERKEPASTIAN HUKUM

Dr. Bettina Yahya, S.H., M.Hum.77

A. PENDAHULUAN
Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, tugas 

utama dari lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan 
(Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman). Pengadilan merupakan muara terakhir 
dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui putusan 
majelis hakim, para pencari keadilan menaruh harapannya untuk 
memperoleh putusan yang adil dan membawa kepastian serta 
kemanfaatan. Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 24 
telah mencanangkan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman 
(independency of judiciary) sebagai fondasi dari kekuasaan 
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

77 Hakim Tinggi Yustisial Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.
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guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia 
(Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman).

Independensi kekuasaan kehakiman adalah kebebasan atau 
kemerdekaan hakim untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan 
peradilan secara tidak memihak, semata-mata berdasarkan fakta 
dan hukum tanpa pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan atau 
intervensi langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun 
dan atau untuk alasan apa pun, demi tujuan keadilan berdasarkan 
Pancasila.78

Di dalam mengadili suatu perkara hakim mempunyai kebebasan 
atau independensi yang terlepas dari intervensi dari pihak mana 
pun, sehingga seorang hakim mempunyai discretionary power yang 
besar dan acap kali dianggap menjatuhkan putusan yang tidak 
proporsional, bahkan untuk perkara yang sejenis dengan dakwaan 
pasal yang sama sering kali masyarakat menilai adanya perbedaan 
(disparitas) dalam penjatuhan pidana.

Menurut Andrew Ashworth dalam bukunya Sentencing and 
Criminal Justice (2005: 72), disparitas putusan tidak bisa dilepaskan 
dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara 
pidana.

Di Indonesia, disparitas pemidanaan juga sering dihubungkan 
dengan independensi hakim, perumusan sanksi pidana maksimal 
juga ikut memberi andil. Proses pembentukan peraturan perundang-
undangan (tahap formulasi dalam pembangunan hukum), ikut 
berpengaruh karena ketiadaan standar memutuskan sanksi pidana, 
sehingga sejak tahap formulasi peraturan perundang-undangan, 
sudah dimungkinkan adanya disparitas karena aturan hukum yang 
disusun membuka ruang untuk ini. Menghapuskan sama sekali 
perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tidak mungkin 

78 Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan, Laporan Penelitian Putusan PN 2000 
Komisi Yudisial, Jakarta, penerbit: Komisi Yudisial RI, 2010, hlm. 28.
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dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir 
disparitas dengan cara membuat pedoman pemidanaan. 

Penjatuhan hukuman yang tidak proporsional menjadi alasan 
untuk mengkoreksi putusan pengadilan dibawah Mahkamah 
Agung, seperti misalnya dalam putusan Mahkamah Agung 
Nomor 143K/Pid/1993. Majelis hakim pada Mahkamah Agung 
mempertimbangkan bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman 
adalah kewenangan judex factie. Pemidanaan dapat menjadi 
kewenangan hakim tingkat kasasi jika pidana yang dijatuhkan 
tidak sesuai dengan cara melakukan tindak pidana dikaitkan 
dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan terdakwa. 
Begitu pula jika pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan 
penegakkan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, 
prevensi, dan represi bagi masyarakat dan pelaku. Meskipun tujuan 
pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, 
namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proposional dengan 
prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi.79

Penjatuhan putusan yang proporsional adalah penjatuhan 
hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang 
dilakukan. Pada intinya proporsionalitas mengisyaratkan skala nilai 
untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan 
dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinasi dalam 
menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat 
dalam konteks historis tertentu (Harkrisnowo 2003: 12).80

Menurut Eva Achjani Zulfa, ide tentang penjatuhan pidana 
yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat 
suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas 
hakim dalam memutus perkara. Diskresi hakim sangat mungkin 
disalahgunakan sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai 
jalan terbaik membatasi kebebasan hakim.

79 https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt.524.a2ce258cb. Disparitas Putusan dan 
Pemidanaan yang tidak Proposional, diunduh 15 Mei 2019.

80 Ibid.
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Dalam KUHP (Ius Constitutum) 
Ada beberapa pasal dalam KUHP yang dianggap sebagai 

pedoman, namun tidak berlaku secara umum, diantaranya dalam 
pasal-pasal:

a) Pasal 14a KUHP:
(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun 

atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan   
peng ganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan 
pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian 
hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan 
karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum 
masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut 
diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan 
tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain 
dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali 
dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan 
persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, 
tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau 
perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat 
memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, 
kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai 
perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap 
kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal 
dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 
30 ayat 2.

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai 
pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai 
pidana tambahan.

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki 
dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan 
pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, 
bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan 
syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

(5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau 
keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

b) Pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP: perhitungan tentang  
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besaran sanksi dalam gabungan tindak pidana.
c) Pasal 30 KUHP:

(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana 

kurungan.
(3) Lama pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan 

paling lama enam bulan.
(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti 

ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima 
puluh sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari 
lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh 
sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya 
yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena 
perbarengan atau pengulanga, atau karena ketentuan Pasal 
52 maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan 
bulan.

(6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari 
delapan bulan.

Menurut Muladi ketentuan-ketentuan di atas bukanlah pedoman 
pemidanaan akan tetapi hanyalah aturan pemberian pidana.

Pasal 197 ayat (1) huruf f surat putusan pemidanaan 
memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan 
yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dalam pasal-pasal:

Pasal 5 ayat (1)
Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 8 ayat (2)
Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 

Pasal 50 ayat (1) 
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Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, 
juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar 
untuk mengadili. 

Pasal 53
(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung ja-

wab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ha-

rus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada 
alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 
tahun 2018 mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 51
(1) Pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi perlindungan dan pengayoman 
masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembina-
an dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan 
berguna; 

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, 
memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman 
dan damai dalam masyarakat; dan

d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa 
bersalah terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusai dan 
merendahkan martabat manusia.

Pasal 53
(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan 

hukum dan keadilan.
(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum 
dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pasal 54
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
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a. kesalahan pembuat Tindak Pidana;
b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
c. sikap batin pembuat Tindak Pidana;
d. Tindak Pidana dilakukan dengan 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; dan/atau
k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

(2) Ringkasan perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan 
pada waktu dilakukan Tindak Pidana atau yang terjadi kemudian 
dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pi-
dana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbang-
kan segi keadilan dan kemanusiaan.

Secara eksplisit KUHP tidak merumuskan tentang pedoman 
pemidanaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim 
dalam menerapkan pidana. 

Di dalam praktek menjatuhkan pidana selama ini dijadikan 
sebagai pedoman adalah situasi dan keadaan yang menyangkut 
pelaku yang dituangkan dalam formulasi pertimbangan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa, 
yang memberikan kebebasan yang luas pada para hakim untuk 
menjatuhkan pidana sesuai hati nuraninya.

Pedoman pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan arah, 
petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum dalam menerapkan 
ketentuan pidana dan seyogianya diformulasikan dalam sistem 
pemidanaan, bukan untuk mengurangi kebebasan hakim, seperti 
termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
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Kekuasaan Kehakiman melainkan sebagai bentuk tanggung jawab 
hakim atas pidana yang dijatuhkan telah sesuai, sepadan dan 
tepat untuk si pelaku.81 

B. PEMBAHASAN: ASAS KEBEBASAN HAKIM 
(INDEPENDENCY OF JUDICIARY), DISPARITAS,  
DAN PEDOMAN PEMIDANAAN
Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. 
Hakim merupakan pelaksana utama dalam penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman, yang eksistensinya dapat dicermati melalui 
putusan-putusannya.

Putusan merupakan pernyataan yang oleh hakim sebagai 
pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di 
persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan 
suatu perkara atau sengketa antara para pihak.82

Dalam melaksanakan tugas mengadili, hakim mempunyai 
kebebasan yaitu independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana 
tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amendemen ketiga, 
yang berbunyi Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan. Independensi kekuasaan kehakiman di 
Indonesia adalah kebebasan atau kemerdekaan hakim untuk 
menjalankan tugasnya menyelenggarakan peradilan secara tidak 
memihak, semata-mata berdasarkan fakta dan hukum terlepas 
dari hal-hal berupa pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan, 
atau intervensi langsung maupun tidak langsung dari pihak 
mana pun dan/atau untuk alasan apa pun, demi tujuan keadilan 
berdasarkan Pancasila.83

81 Jauhari D. Kusuma, Makalah Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan 
Sistem Pemidanaan di Indonesia.

82 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 167.
83 Komisi Yudisial RI, Laporan Penelitian Putusan PN 2008, Potret Profesionalisme Hakim 

Dalam Putusan, diterbitkan oleh Komisi Yudisial RI, 2010, hlm. 28.



45

BAB 3  ■  PENGARUH KETIADAAN PEDOMAN PEMIDANAAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM ...

Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan hakim memiliki 
posisi dan peran penting, apalagi dengan segala kewenangan yang 
dimiliki. Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan 
hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, 
menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah 
terhadap masyarakat, hingga memerintahkan penghilangan hak 
hidup seseorang. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki 
hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakkan hukum, 
kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan 
maupun kode etik dengan memperhatikan prinsip equality before the 
law. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung 
jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dibuka 
dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”, bermakna bahwa kewajiban menegakkan kebenaran 
dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara horizontal 
kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.84

Tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan yang 
ideal, menurut Gustav Radburch putusan ideal adalah putusan 
yang memuat ide dasar tujuan hukum (idee des recht) yang 
meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 
Masing-masing tujuan itu memiliki posisi yang telah permanen 
dalam suatu konstruksi hukum. kepastian hukum terletak pada 
pasal-pasal perundang-undangan, kemanfaatan terletak pada 
pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan 
yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada 
nilai-nilai kehidupan yang ada (living law).85

Thomas Aquino menyatakan bahwa esensi hukum adalah 
keadilan, oleh sebab itu hukum harus mengandung keadilan, 
hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan ketiga unsur tersebut, 

84 Op. cit., hlm. 2 dan 3.
85 Edi Hudiata, Jaminan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman bagi hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum (RechtsVinding) untuk 
Menghasilkan Putusan yang Ideal, Varia Peradilan Tahun XXIX Nomor 344 Juli, 2014, hlm. 126.
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seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu 
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Itu adalah idealnya, 
akan tetapi di dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang 
mengandung ketiga unsur tersebut. Secara proporsional, kalau tidak 
dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling 
tidak ketiga faktor itu seyogianya ada dalam putusan. Dalam hal 
terjadi konflik antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, 
Sudikno merekomendasikan agar hakim mendahulukan keadilan.86

Peraturan perundang-undangan pidana atau KUHP tidak 
memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang 
menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan menjadi proporsional 
untuk semua pihak terutama pelaku dapat memahami mengapa 
pidana seperti ini dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa pedoman pemidanaan bukan saja merupakan 
petunjuk penerapan pidana bagi hakim, namun juga merupakan 
petunjuk bagi semua pihak (pelaku, korban, dan masyarakat) 
untuk memahami pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.87

Ketiadaan pengaturan pedoman pemidanaan ini merupakan 
salah satu penyebab terjadinya disparitas, di samping faktor-faktor 
lain seperti apa yang dirumuskan dalam adagium Beccaria, “let 
punishment fir the crime” yang mengakui bahwa setiap perkara 
pidana memiliki karakteristiknya sendiri yang disebabkan karena 
kondisi pelaku, korban, atau situasi yang ada pada saat tindak 
pidana terjadi. Karenanya hakim yang melihat perkara ini tentu 
saja tidak dapat menutup mata dalam mempertimbangkan faktor 
tersebut.88

Di samping itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan 
terjadinya disparitas pemidanaan seperti perbedaan ras, gender, 
status sosial, pandangan politik dan sebagainya. Masalah kebebasan 

86 Ibid, hlm. 127.
87 Jauhari D. Kusuma, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistim 

Pemidanaan di Indonesia, hlm. 102.
88 Eva Achjani Zulfa, Proporsional Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum dan Pembangunan 

Tahun ke 41 Nomor 2 April 2011, hlm. 300.
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hakim dalam memutuskan perkara pidana yang ditanganinya 
juga menjadi faktor yang menimbulkan terjadinya disparitas 
pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim (independency 
of judiciary) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 
Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim sebagai penyelenggara 
kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa 
dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas 
dari intervensi pihak mana pun. Namun demikian dalam hal 
menjatuhkan sanksi pidana kebebasan hakim dibatasi oleh asas 
nulla poena sine lege, di mana hakim hanya dapat memutuskan 
sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan 
takaran yang ditentukan oleh undang-undang. Asas yang merupakan 
bagian dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 
KUHP. Meski batasan ini ditetapkan, standar antara batas minimal 
dan maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-
undang terlampau besar sehingga problem disparitas pemidanaan 
menjadi mengemuka. Dalam jenis pidana penjara misalnya Pasal 
12 KUHP menentukan bahwa pidana penjara sementara waktu 
paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun. 
Ini adalah batasan minimal umum dan maksimal umum yang 
berlaku dalam KUHP.89 

Disparitas pidana (disparity of sentencing) adalah penerapan 
pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same 
offence) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya 
dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousnees) tanpa 
dasar pembenaran yang jelas.90

Ketiadaan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan 
pidana menyebabkan timbulnya disparitas. Sudarto mengatakan 

89 Ibid, hlm. 301.
90 Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Multarram, Masalah-masalah Hukum Disparitas 

dalam Penjatuhan Pidana, Jilid 47 Nomor 3 Juli 200, hlm. 216.
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bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam 
menerapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa 
telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Tidak adanya acuan yang menjadi panduan hakim dalam 
memutuskan besar kecilnya pidana yang dijatuhkan menjadikan 
subjektivitas hakim merupakan satu-satunya ukuran. Apalagi 
dengan besarnya jarak antara skala maksimal dan minimal 
yang ditentukan undang-undang. Sehingga, dikhawatirkan akan 
menimbulkan abuse of power karena adanya kebebasan hakim 
dalam menangani perkara pidana yang dijamin oleh undang-
undang. Sehingga, penjatuhan pidana menjadi demikian variatif 
dan terjadi disparitas putusan.91

Pedoman pemidanaan memuat hal-hal yang bersifat objektif 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana, 
sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan 
pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya 
seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sehingga bukan 
dimaksudkan untuk menghilangkan disparitas secara mutlak tetapi 
disparitas tersebut harus rasional.

Larry Mays dan Thomas Winfree mencatat sejumlah 
pertimbangan penting adanya perumusan pedoman pemidanaan 
sebagai berikut:92

a) Patut disadari bahwa memutuskan suatu pemidanaan bagi 
para hakim merupakan suatu proses yang sulit, karenanya 
para hakim membutuhkan bantuan untuk mempermudah 
tugas tersebut. Asas kebebasan hakim yang melakukan diskresi 
yang sedemikian besar telah melahirkan suatu “sentencing 
disparities”, karenanya pedoman pemidanaan menjadi penting 
untuk memacu keseragaman pemidanaan dan membatasi 
kemungkinan hakim menggunakan kewenangan memidana 
yang tidak pada tempatnya.

b) Pedoman pemidanaan memastikan dipertimbangkannya 

91 Op. cit, hlm. 307.
92 Op. cit, hlm. 300.
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beberapa faktor penting yang terkait dengan pemidanaan itu 
sendiri. Dalam hal ini terutama pembedaan antara seorang 
pelaku pemula dengan mereka yang recidive.

c) Menjadi suatu kecenderungan dari para hakim di berbagai 
negara untuk menjatuhkan pidana dalam skala minimal 
semata-mata karena pertimbangan subjektif para hakim.

d) Pedoman pemidanaan memang dibuat untuk mendorong 
adanya konsistensi penjatuhan sanksi pidana berdasarkan 
jenis dan besaran atau lamanya sanksi, berdasarkan faktor-
faktor yang menjadi variabel dalam penentuannya.

e) Jarang sekali dapat diperoleh suatu penjelasan yang menjadi 
dasar atau alasan para hakim menentukan besaran atas sanksi 
yang dijatuhkannya. Dengan adanya pedoman pemidanaan 
maka pertanyaan mengenai alasan tersebut menjadi tidak 
dibutuhkan karena pedoman pemidanaan telah menjelaskannya. 
Adanya pedoman pemidanaan merupakan suatu implementasi 
dari asas ”presumptive sentencing” yang mengedepankan 
transparansi dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perumusan tujuan dan 
pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/
kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar atau landasan 
filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan. Dilihat 
secara fungsional atau operasional sistem pemidanaan merupakan 
suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan 
legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judicial atau judikatif) dan 
tahap eksekusi (kebijakan administratif atau eksekutif). Oleh 
karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga 
tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan diperlukan 
perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.93

Di dalam putusan Nomor 273/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, 
tanggal 16 Juni 2005 dalam perkara atas nama terdakwa Adiguna 
Sutowo, majelis hakim dalam pertimbangannya antara lain 

93 Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan 
dan Perbandingan Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister, Mei 2011, hlm. 3 dan 4.



50

URGENSI PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN ...

mempertimbangkan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif tidak 

ada memberi pedoman pemidanaan bagi kebijakan aplikatif 
sebagai rambu pengaman guna memilih alternatif pidana tersebut 
yang dianggap paling cocok, selaras, dan pantas untuk dijatuhkan 
kepada terdakwa, maka konsekuensi logisnya acap kali terdapat 
perbedaan sudut pandang dalam diri jaksa penuntut, penasihat 
hukum dan hakim yang pada dasarnya adanya perbedaan penafsiran 
dan sudut pandang tersebut dapat terjadi pada hal kasus dan fakta 
yang dihadapi sama, maka aspek ini tergantung kepada sikap, titik 
tolak, dari para pihak dalam perkara pidana yaitu, pandangan 
terdakwa atau penasihat hukum dari pandangan subjektif dari 
posisi yang subjektif. Pandangan jaksa penuntut umum (JPU) 
adalah pandangan subjektif dari posisi yang objektif dan pandangan 
hakim dinyatakan sebagai pandangan objektif dari sisi objektif.

Di satu sisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak 
ada memberikan “Pedoman Pemidanaan” kepada hakim sebagai 
kebijakan aplikatif dalam hal apa pemilihan dapat dilakukan 
terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataukah 
pidana penjara sementara kemudian pemilihan penjatuhan 
pidana dalam KUHAP tersebut. Apabila dianalisis lebih cermat 
ternyata bersifat singkat, sederhana, dan global (c.q. ketentuan 
Pasal 197 ayat (1) huruf f yakni “keadaan yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa”) sehingga rentan menimbulkan disparitas 
pemidanaan (sentencing of disparity) dari aspek keadilan pada 
kebijakan aplikatif akan menimbulkan permasalahan krusial karena 
kebijakan formulatif tidak ada membuat pedoman pemidanaan, 
dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana hakim dalam kebijakan 
aplikatif dapat memilih menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 
antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup ataukah pidana 
penjara waktu tertentu yang dipandang serta dianggap tepat, layak, 
adil dan manusiawi untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa.

Eddy Djunaedi Karna Sudirdja, menyatakan agar pidana yang 
dijatuhkan oleh hakim dapat lebih objektif mengingat sangat 
terbatasnya pedoman yang diberikan dalam penal code, maka 
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dianjurkan agar hakim menggunakan data-data pemidanaan 
yang lengkap yang meliputi berat ringannya tindak pidana yang 
dilakukan dengan hal ihwal terdakwa. Dengan tidak adanya 
data-data yang lengkap dikhawatirkan hakim akan menjatuhkan 
pidana yang tidak tepat.94

Praktik pengadilan dalam menjatuhkan pidana biasanya 
mencantumkan data-data pemidanaan pada pertimbangan tentang 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. 
Tampaknya pertimbangan tersebut pada umumnya sangat singkat 
dan dalam pola yang bersifat umum saja tanpa penjabaran lebih 
lanjut, seperti contoh kasus di bawah ini:

Dalam putusan PN. Trenggalek tanggal 5 Januari 1977 atas 
pelanggaran Pasal 359 KUHP, terdakwa seorang supir.

Yang meringankan hukuman:
1. Mengakui terus terang;
2. Berbuat sopan;
3. Masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga;
4. Belum pernah dihukum.

Yang memberatkan hukuman: mengendarai kendaraan dengan 
muatan yang melebihi target. Pidana selama 2 (dua) bulan. 

Putusan PN. Cirebon tanggal 6 Juli 1978 atas pelanggaran 
pasal 359 KUHP, terdakwa seorang pelajar.

Yang meringankan hukuman:
1. Terdakwa masih muda;
2. Terdakwa bersikap sopan;
3. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Yang memberatkan hukuman:
1. Bahwa tertuduh menggendarai motor tidak mengindahkan 

sungguh-sungguh peraturan-peraturan lalu lintas jalan;
2. Bahwa tertuduh tidak memiliki Sim C, surat-surat kendaraan 

dan tidak memakai plat nomor polisi waktu mengendarai 
motor di jalan umum.

94 Eddy Djunaedi Karna Sudirdja, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengantar Acara 
Pidana, t.p., 1983, hlm. 14.
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3. Pidana selama 7 (tujuh) bulan.

Putusan PN. Klaten Nomor 97/Pid.B/2013/PN.Klt pelanggaran 
terhadap Pasal 362 (kasus pencurian), terdakwa dipidana selama 
3 (tiga) bulan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa 
yang mencuri sepeda ontel belum menikmati hasilnya, sedangkan 
dalam putusan PN. Klaten Nomor 53/Pid.B/2013/PN.Klt juga 
merupakan kasus pencurian sejumlah rokok, terdakwa dijatuhi 
pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan pertimbangan 
terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Putusan-putusan PN. Metro, memperlihatkan adanya perbedaan 
(disparitas) walaupun pasal yang dilanggar sama yaitu tentang 
tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, 
yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas, putusannya 
sebagai berikut:95

No. No. Putusan PN Pasal yang 
Dijatuhkan

Lama Hukuman

1. 116/Pid.B/2013/PN.M 310 ayat (4) 8 (delapan) bulan

2. 138/Pid.B/2013/PN.M 310 ayat (4) 2 (dua) bulan

3. 94/Pid.B/2014/PN.M 310 ayat (4) 3 (tiga) bulan

4. 110/Pid.B/2014/PN.M 310 ayat (4) 4 (empat) bulan

5. 32/Pid.B/2013/PN.M 310 ayat (4) 6 (enam) bulan dengan 
masa percobaan 10 
(sepuluh) bulan

Dalam perkara-perkara yang lebih berat pun pertimbangan 
yang diberikan pada umumnya sangat singkat saja, padahal 
pidana yang dijatuhkan cukup berat. Oleh karena kurang jelasnya 
pedoman yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka sampai sekarang masih terlihat kesimpangsiuran 
dalam menyusun pertimbangan mengenai pemidanaan.

Sebagaimana telah diuraikan tersebut, bahwa idealnya suatu 
putusan adalah yang memuat ide dasar tujuan hukum yaitu meliputi 

95 Op. cit, hlm. 218.
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keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Aspek keadilan menuntut adanya proporsionalitas atau 

perimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, 
kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak 
pidana. Perimbangan (proporsionalitas) kepentingan dalam hal 
ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum 
atas putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun 
dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda 
amat sulit dicapai, tetapi putusan hakim minimal bisa memenuhi 
rasa keadilan umum atau diterima sebagai sesuatu yang patut 
atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas 
perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Nilai kemanfaatan 
tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan, sebab nilai kemanfaatan 
umumnya lahir dari nilai keadilan. Sesuatu yang adil pasti 
bermanfaat minimal bagi pihak mana yang menerima keadilan 
tersebut. Di dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung 
dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 143K/Pid/1993 antara 
lain dinyatakan meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang 
bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus 
benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi 
dan represi. Proporsional disini berarti pidana yang dijatuhkan 
majelis hakim harus mengandung prinsip-prinsip pemidanaan 
secara berimbang dalam memenuhi kepentingan-kepentingan 
pihak yang terlibat sekalipun tidak optimal.

Kepastian mengandung beberapa arti di antaranya adanya 
kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan 
kontradiktif dan dapat dilaksanakan, untuk tercapainya nilai 
kepastian maka diperlukan antara lain peradilan (hakim-
hakim) yang mandiri, tidak berpihak menerapkan aturan-aturan 
hukum secara konsisten, serta putusannya secara konkret dapat 
dilaksanakan.96

Untuk menghasilkan putusan yang ideal tersebut secara 

96 Analisis Disparitas Pidana dalam Kasus Perkosaan, E Jurnal Katalogis, Volume 4. 
Nomor 11, November 2016, hlm. 67 s.d. 78.
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proporsional memuat adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 
hukum diperlukan adanya pedoman pemidanaan yang akan menjadi 
fungsi pengendali atau kontrol atau pengarah dan sekaligus 
memberikan dasar filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi 
pemidanaan. Pedoman pemidanaan akan menjadi bagian integral 
dalam sistim pemidanaan, di samping subsistem lainnya yang 
berupa tindak pidana, kesalahan dan pidana. Dengan konstruksi 
demikian, maka persyaratan pemidanaan atau dasar pembenaran 
(justifikasi) adanya pidana, tidak hanya didasarkan pada adanya 
tindak pidana, kesalahan (pertanggungjawaban pidana), pidana 
tetapi juga didasarkan pada pedoman pemidanaan.97

KUHP tidak memuat pedoman pemidanaan secara eksplisit 
dan berlaku umum, maka untuk mengatasi masalah perbedaan 
yang merupakan konkretisasi dari nkebebasan hakim yang terkesan 
tanpa batas diperlukan pedoman pemidanaan yang diformulasikan 
secara eksplisit dan merupakan bagian dari sistem pemidanaan. 
Adanya pedoman pemidanaan bukan untuk mengurangi kebebasan 
hakim yang dijamin oleh undang-undang, melainkan sebagai 
bentuk tanggung jawab hakim atas pidana yang dijatuhkan telah 
sesuai, sepadan dan tepat untuk si pelaku.

C. PENUTUP
KUHP yang berlaku sebagai ius constitutum tidak mengatur 

secara eksplisit dan berlaku umum tentang pedoman pemidanaan. Di 
sisi lain adanya kebebasan hakim yang dijamin oleh undang-undang 
dalam memutus suatu perkara dan adanya sistem ancaman pidana 
dalam KUHP yang bergerak dari batasan minimum umum sampai 
dengan maksimum umum membuka peluang adanya perbedaan 
penjatuhan pidana atas kasus yang sama dengan terdakwa yang 
berbeda (disparitas) dan adanya peluang ketidaktepatan dalam 
penjatuhan pidana sangat dimungkinkan terjadi. 

Untuk itu diperlukan adanya pedoman pemidanaan yang 

97 Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan 
dan Perbandingan Hukum Pidana), Op. cit, hlm. 3 dan 4.
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dirumuskan sebagai kebijakan formulatif dalam KUHP mendatang 
untuk memberi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara, 
khususnya memberi dasar filosofis dan sosiologis atas pidana yang 
dijatuhkan, dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan 
yang harus dilindungi dalam hukum pidana yaitu kepentingan 
negara, pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Pada 
umumnya penjatuhan pidana tidak lagi hanya didasarkan pada 
adanya tindak pidana, kesalahan (pertanggungjawaban pidana), 
dan pidana tetapi juga dengan menggunakan dasar pedoman 
pemidanaan yang ketiganya merupakan bagian integral dari suatu 
sistem pemidanaan.
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buku101 dan/atau bagian dari buku (secara khusus sebagai bunga 
rampai maupun disinggung secara umum saat menguraikan 
tentang bab pemidanaan).102 Para pengkaji pedoman pemidanaan 
tersebut terdiri dari kalangan akademisi maupun praktisi. Dari 
kajian-kajian tersebut (sepengetahuan penulis) tidak ada yang 
mengemukakan sudut pandang dari persepsi para hakim Indonesia 
yang berasal dari metode penelitian survei tentang bagaimana 
pendapat mereka mengenai urgensi pedoman pemidanaan 
khususnya dalam perkara tindak pidana umum.

 Penelitian survei persepsi hakim tentang urgensi pedoman 
pemidanaan sangat penting keberadaannya untuk memetakan 
secara kuantitatif mengenai aspirasi mereka sehingga keputusan 
politik dalam rangka pembaruan hukum (Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana) maupun perumusan kebijakan peradilan (Peraturan 

tanggal 8 Maret 2003.
b. Adi Andojo Soetjipto, Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence), Makalah 

Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia 
(IKAHI), Jakarta, 1984.
101 Diantaranya: 
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dan/atau Surat Edaran Mahkamah Agung) tidak menjadi bias 
(kepentingan). Sebagaimana diketahui bahwa yang dituju sebagai 
subjek penerap dari pedoman pemidanaan tersebut adalah para 
hakim. Oleh karena itu, sangat penting pendapat mereka untuk 
didengarkan dan disalurkan aspirasinya melalui sarana penelitian 
survei. Dengan demikian, keinginan pembentuk undang-undang 
dan pimpinan lembaga peradilan (top down) dalam membuat 
(bagian) regulasi pedoman pemidanaan akan mendapat legitimasi 
dari (aspirasi) para hakim yang notabene pelaku kekuasaan 
kehakiman di lapangan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) 
secara bottom up. 

Penelitian survei persepsi hakim tentang urgensi pedoman 
pemidanaan ini mendapatkan momentum yang tepat karena di 
saat bersamaan sedang berjalan proses pembahasan Rancangan 
Undang-Undang Hukum Pidana antara Pemerintah (dalam hal 
ini diwakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, di internal Mahkamah 
Agung sebagai lembaga puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia 
juga sedang melakukan pembahasan tentang rancangan peraturan 
Mahkamah Agung tentang pedoman pemidanaan perkara tindak 
pidana korupsi. Meskipun yang sedang dibahas dalam rancangan 
perma yang dimaksud terkait perkara korupsi, namun demikian 
mengemuka pertanyaan mendasar yaitu bilamana perkara pidana 
umum juga dibutuhkan pedoman pemidanaan juga.

B. METODE PENGAMBILAN SAMPEL
Mengingat bahwa jumlah hakim pada lingkungan badan 

peradilan umum di seluruh Indonesia, berdasarkan data pada 
laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2018 yaitu berjumlah 
3.716 (tiga ribu tujuh ratus enam belas) orang dengan perincian 
hakim pada pengadilan tingkat pertama sebanyak 2.983 orang dan 
hakim pada pengadilan tingkat banding sebanyak 733 orang103 

103 Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, Laporan Tahunan 2018: Era Baru Peradilan 
Modern Berbasis Teknologi Informasi, Jakarta: Mahkamah Agung, 2019, hlm. 158.
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yang tersebar dari 30 (tiga puluh) provinsi. Dengan besarnya 
jumlah hakim lingkungan badan peradilan umum tersebut, 
maka akan sangat sulit bilamana digunakan metode sensus yaitu 
memberikan kuesioner dan menyerap aspirasi mereka semuanya 
yang notabene tersebar di berbagai penjuru tanah air. Karena itu 
pilihan penelitian studi persepsi mereka tentang urgensi pedoman 
pemidanaan akan lebih tepat dilakukan melalui metode survei. 
Dipilihnya bentuk survei ini juga tidak terlepas dari alasan adanya 
keterbatasan waktu, anggaran dan tenaga. Dengan model survei, 
maka peneliti hanya memilih dan menggunakan sampel104 dari 
populasi hakim peradilan umum seluruh Indonesia. 

Sehubungan dengan jumlah populasi dan sebarannya telah 
diketahui dan dapat dihitung kemungkinannya untuk dijadikan 
dan dipilih sebagai sampel di antaranya, maka jenis pengambilan 
sampel survei ini termasuk dalam kategori probabilitas. Selanjutnya, 
untuk menentukan metode pengambilan sampelnya, peneliti 
menggunakan stratified random sampling. Stratified random sampling 
dipilih dengan alasan bahwa populasi senyatanya terbagi dalam 
subkelompok yaitu hakim pada pengadilan tinggi dan hakim pada 
pengadilan tingkat pertama. Pada kelompok hakim pengadilan 
tinggi keberadaannya ada di 30 (tiga puluh) provinsi dan darinya 
akan dipilih secara acak 6 (enam) provinsi yaitu Sumatra Utara 
(Pengadilan Tinggi Medan), Jawa Barat (Pengadilan Tinggi 
Bandung), Bali (Pengadilan Tinggi Denpasar), Kalimantan Selatan 
(Pengadilan Tinggi Banjarmasin), Yogyakarta (Pengadilan Tinggi 
Yogyakarta), dan Nusa Tenggara Timur (Pengadilan Tinggi Kupang). 
Setelah terpilih enam Pengadilan Tinggi yang menjadi sampel 
subkelompok, selanjutnya menentukan pilihan perwakilan para 
hakim tinggi pada masing-masing pengadilan tinggi.

Adapun untuk subkelompok hakim pengadilan tingkat pertama 
mengikuti pemilihan wilayah pada subkelompok sampel hakim 

104 Gravatter dan Forzano mendefinisikan sampel sebagai kelompok individu yang 
dipilih dari suatu populasi dan biasanya dimaksudkan untuk mewakili populasi tersebut 
di dalam studi penelitian. (Fredrick J. Gravetter dan Lori-ann B. Forzano, Research Methods 
for the Behavioral Sciences, Wadsworth: Cengage Learning, Fourth edition 2012, hlm. 138).
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tinggi yaitu pada wilayah hukum provinsi Sumatra Utara, Jawa 
Barat, Bali, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara 
Timur. Dari masing-masing wilayah tersebut dipilih sampel 
beberapa pengadilan negeri secara acak sederhana untuk kemudian 
ditentukan perwakilan para hakim dari pengadilan negeri yang 
terpilih. Secara perinci, pengadilan negeri yang terpilih sebagai 
sampel dan para hakimnya bertindak sebagai responden yaitu:
1. Pengadilan Negeri Medan;
2. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
3. Pengadilan Negeri Kabanjahe;
4. Pengadilan Negeri Bandung;
5. Pengadilan Negeri Bekasi;
6. Pengadilan Negeri Cibinong;
7. Pengadilan Negeri Bogor;
8. Pengadilan Negeri Depok;
9. Pengadilan Negeri Yogyakarta;
10. Pengadilan Negeri Bantul;
11. Pengadilan Negeri Sleman;
12. Pengadilan Negeri Wates;
13. Pengadilan Negeri Wonosari;
14. Pengadilan Negeri Denpasar;
15. Pengadilan Negeri Singaraja;
16. Pengadilan Negeri Bangil;
17. Pengadilan Negeri Semarapura;
18. Pengadilan Negeri Amlapura;
19. Pengadilan Negeri Gianyar;
20. Pengadilan Negeri Tabanan;
21. Pengadilan Negeri Negara;
22. Pengadilan Negeri Oelamasi;
23. Pengadilan Negeri Kefamenanu;
24. Pengadilan Negeri Soe; 
25. Pengadilan Negeri Atambua;
26. Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
27. Pengadilan Negeri Banjarmasin;
28. Pengadilan Negeri Kandangan;
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29. Pengadilan Negeri Pelaihari;
30. Pengadilan Negeri Batulicin;
31. Pengadilan Negeri Martapura;
32. Pengadilan Negeri Rantau;
33. Pengadilan Negeri Tanjung;
34. Pengadilan Negeri Marabahan; 
35. Pengadilan Negeri Amuntai;
36. Pengadilan Negeri Kota Baru; dan
37. Pengadilan Negeri Banjarbaru.

C. WAKTU, TEMPAT, DAN TEKNIS PELAKSANAAN 
PENELITIAN
Penelitian survei persepsi hakim tentang urgensi pedoman 

pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia ini 
dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan April sampai 
dengan Juni tahun 2019. Untuk tempat penelitian yaitu di wilayah 
hukum pengadilan tinggi yang menjadi sampel sebagaimana telah 
diuraikan di atas. Secara teknis, peneliti berkunjung langsung ke 
wilayah kerja responden untuk menyebarkan kuesioner (yang 
notabene telah disusun sebelum turun ke lapangan penelitian). 
Sebelum menyebarkan kuesioner yang dimaksud, peneliti 
menyampaikan maksud dan tujuan dari penelitian serta memberikan 
arahan mengenai tata cara pengisian dan pengembalian kuesioner 
kepada para responden yang menjadi sampel penelitian. Setelah 
jawaban kuesioner terkumpul, peneliti melakukan pengolahan 
data berdasarkan metode kuantitatif. 

D. KUESIONER PENELITIAN
Kuesioner penelitian disusun secara ringkas dengan jumlah 

10 (sepuluh) pertanyaan. Adapun kategori kuesionernya adalah 
tertutup yaitu telah ditentukan pilihan jawabannya oleh peneliti 
berupa multiple choice. Berikut ini perincian pertanyaan dan pilihan 
jawaban kuesioner penelitian:
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1) Menurut persepsi Sdr/i apakah terhadap tindak pidana umum 
diperlukan adanya pedoman pemidanaan?
a. Diperlukan  b.  Tidak diperlukan

2) Apabila jawaban nomor 1 Sdr/i diperlukan adanya pedoman 
pemidanaan dikarenakan aspek:
a. Keadilan 
b.  Kepastian hukum  
c.  Keadilan dan kepastian hukum

3) Apabila jawaban nomor 1 Sdr/i tidak diperlukan adanya 
pedoman pemidanaan dikarenakan aspek indepedensi 
(kebebasan) hakim:
a. Ya  b.  Tidak

4) Menurut persepsi Sdr/i apakah dengan adanya pedoman 
pemidanaan akan menghindarkan terjadinya disparitas 
pemidanaan:
a. Ya b.  Tidak

5) Menurut pendapat Sdr/i disparitas pemidanaan merupakan 
hal yang wajar dan sudah semestinya ada dalam menangani 
perkara:
a. Ya b.  Tidak

6) Menurut persepsi Sdr/i apakah pedoman pemidanaan yang 
ideal sebaiknya dibuat secara:
a. Terperinci dan khusus (mulai dari kualifikasi pidananya 

sampai dengan lamanya penjatuhan pidana)
b. Umum (hanya dibuat syarat-syarat pedoman untuk 

menjatuhkan lamanya pidana) 
7) Apakah dengan adanya pedoman pemidanaan akan berhubungan 

dengan pola lamanya pemidanaan yang akan Sdr/i jatuhkan 
terhadap terdakwa:
a. Ya b.  Tidak

8) Menurut pendapat Sdr/i dalam KUHP telah mengatur adanya 
pedoman pemidanaan?
a. Ya b.  Tidak
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9) Menurut pendapat Sdr/i sebaiknya pedoman pemidanaan 
diatur dalam:
a. KUHP   
b.  Peraturan Mahkamah Agung RI

10) Ketika Sdr/i akan menjatuhkan lamanya pidana terhadap 
terdakwa apakah hanya bertolak hanya keadaan-keadaan 
yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan 
saja:
a. Ya b.  Tidak

E. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Total dari seluruh responden gabungan dari jumlah hakim 

pengadilan tinggi dan hakim pengadilan tingkat pertama adalah 
160 (seratus enam puluh orang). Jumlah ini sebenarnya tidak 
merepresentasikan secara memadai bilamana dibandingkan 
dengan populasi hakim lingkungan badan peradilan umum seluruh 
Indonesia yang berjumlah 3.716 (tiga ribu tujuh ratus enam 
belas) orang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa adanya 
keterbatasan waktu, tenaga dan anggaran menjadi kendala untuk 
tidak memaksimalkan pengambilan sampel minimal mendekati 
setengah populasi, namun demikian kiranya dengan metode survei, 
maka sampel yang telah terpilih dapat diolah dan dianalisis secara 
kuantitatif sehingga menghasilkan generalisasi persepsi hakim.

Setelah dikumpulkan seluruh jawaban kuesioner, peneliti 
melakukan tabulasi data terhadap setiap pertanyaan sehingga 
menghasilkan gambaran persentase secara generalis mengenai 
persepsi hakim. Berikut ini akan ditampilkan persentase yang 
dimaksud seperti di bawah ini:
1. Para hakim sebagian besar (sebanyak 77%) berpendapat 

bahwa diperlukan pedoman pemidanaan dalam perkara tindak 
pidana umum.
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3. Bagi para hakim yang berpendapat bahwa pedoman pemidanaan 
tidak diperlukan dikarenakan akan mengganggu kebebasan 
(independensi) hakim sejumlah 66%. Adapun yang berpendapat 
tidak mengganggu kebebasan hakim adalah sebesar 34%.
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4. Para hakim sebanyak 56% berpendapat bahwa dengan adanya 
pedoman pemidanaan maka disparitas pemidanaan dapat 
terhindarkan. Adapun sebanyak 44% berpendapat sebaliknya, 
yaitu disparitas pemidanaan tetap akan selalu terjadi meskipun 
sudah dibentuk dan diberlakukan pedoman pemidanaan.
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5. Para hakim sebagian besar (89%) berpendapat bahwa 
disparitas pemidanaan merupakan hal yang wajar. Adapun 
11% berpendapat sebaliknya, yaitu disparitas pemidanaan 
bukanlah hal yang wajar terjadi
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6. Sebagian besar para hakim (74%) berpendapat bahwa pedoman 
pemidanaan yang ideal sebaiknya dibuat secara terperinci dan 
khusus yaitu mulai dari kualifikasi pidananya sampai dengan 
lamanya penjatuhan pidana. Adapun 26% hakim berpendapat 
bahwa pedoman pemidanaan yang ideal sebaiknya dibuat 
secara umum yaitu hanya dibuat syarat-syarat pedoman untuk 
menjatuhkan lamanya pidana.
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7. Sebagian besar para hakim (78%) berpendapat bahwa pedoman 
pemidanaan berkaitan dengan lamanya pemidanaan yang akan 
dijatuhkan terhadap terdakwa. Adapun 22% hakim lainnya, 
berpendapat bahwa pedoman pemidanaan tidak berhubungan 
dengan lamanya pemidanaan.
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8. Sebagian besar (65%) para hakim berpendapat bahwa 
sebenarnya dalam KUHP telah diatur adanya pedoman 
pemidanaan. Adapun sebanyak 35% hakim berpendapat 
sebaliknya, yaitu KUHP tidak mengatur tentang pedoman 
pemidanaan.
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9. Sebagian besar (64%) para hakim berpendapat pedoman 
pemidanaan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung. 
Adapun yang lainnya 36% berpendapat pedoman pemidanaan 
diatur dalam KUHP.
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10. Sebagian besar (86%) para hakim berpendapat bahwa dalam 
menjatuhkan lamanya pidana terhadap terdakwa tidak cukup 
hanya bertolak dan mempertimbangkan keadaan-keadaan 
yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan 
saja. Adapun yang lainnya sebanyak 14% berpendapat bahwa 
cukuplah bertolak pada pertimbangan keadaan-keadaan yang 
memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan saja 
saat akan menjatuhkan lamanya pidana terhadap terdakwa.
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Berdasarkan gambaran prosentase pendapat para hakim 
yang menjadi sampel tersebut, maka dapat digeneralisasi 
persepsinya bahwa diperlukan adanya pedoman pemidanaan. 
Tujuan diadakannya pedoman pemidanaan tersebut adalah untuk 
mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Menurut para hakim 
tersebut sebaiknya jenis regulasi dari pedoman pemidanaan 
berupa peraturan Mahkamah Agung. Adapun pengaturan pedoman 
pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebaiknya 
tidak terperinci (rigid) tetapi mengatur prinsip-prinsip umumnya 
saja sehingga tidak berpotensi membelenggu kebebasan atau 
independensi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan 
lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.
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5
PENUTUP

A. SIMPULAN
Dari apa yang telah dideskripsikan sebagaimana konteks 

tersebut, maka dapatlah disimpulkan tentang aspek-aspek sebagai 
berikut: 
1. Ada dua pandangan tentang eksistensi pedoman pemidanaan. Di 

satu pihak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum 
mengatur Pedoman Pemidanaan karena baru mengatur aturan 
pemberian pidana dan bukan sebuah Pedoman Pemidanaan 
bagi hakim. Di lain pihak, KUHP sudah mengatur tentang 
Pedoman Pemidanaan. Eksistensi Pedoman Pemidanaan 
tidak dimaksudkan sebagai justifikasi penjatuhan pidana 
yang seragam (paruty of sentencing) tetapi sebagai rasionalitas 
putusan pemidanaan bagi hakim.

2. Pengaruh ketiadaan pedoman pemidanaan memberi andil 
timbulnya disparitas pemidanaan (sentencing of disparity) 
terhadap putusan hakim yang berkeadilan dan berkepastian 
hukum. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim 
untuk kasus yang mirip tidak mungkin dilakukan. Selama 
ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas 
dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan. 

3. Urgensi pedoman pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana 
ditinjau dari persepsi hakim Indonesia sangat diperlukan 
(77%). Tujuan diadakannya pedoman pemidanaan tersebut 
adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. 
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Untuk itu sebaiknya jenis regulasi dari pedoman pemidanaan 
berupa peraturan Mahkamah Agung. Adapun pengaturan 
pedoman pemidanaan dalam peraturan Mahkamah Agung 
tersebut sebaiknya tidak terperinci (rigid) tetapi mengatur 
prinsip-prinsip umumnya saja sehingga tidak berpotensi 
membelenggu kebebasan atau independensi hakim dalam 
mempertimbangkan dan memutuskan lamanya pidana yang 
akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

B. SARAN
Dari apa yang telah dideskripsikan sebagaimana konteks di 

atas, maka dapatlah diajukan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Pedoman Pemidanaan sangat diperlukan untuk hakim dalam 

memutus perkara, sehingga Mahkamah Agung perlu membuat 
regulasi baru berupa peraturan Mahkamah Agung.

2. Perlu adanya sosialisasi, pembinaan dalam pelbagai bentuk 
tentang irisan antara Pedoman Pemidanaan dan independensi 
hakim, sehingga apabila peraturan Mahkamah Agung tersebut 
lahir tidak menimbulkan resistensi.



INDEKS

A
adagium Beccaria  46
Andrew Ashworth  38
Aufklarung  2

B
Barda Nawawi Arief  4, 18, 

26, 49

C
common law  6
consistency of approach to 

sentencing  27
consistency of sentencing  27

E
Eddy Djunaidi  17
Eva Achjani Zulfa  39

G
Gustav Radburch  45

H
Harkristuti Harkrisnowo  23
Herbert L. Packer  3

I
I Ketut Mertha  2
I Made Sukanegara  21
idee des recht  45
independency of judiciary  37-

38
informative devices for 

sentencing  17

L
Larry Mays  48
lex talionis  30

M
Mirco Bargaric  30
Moeljatno  14
Muladi  26

N
nullum crimen, nulla poena, 

sine praevia lege  2

O
Oemar Senoadji  16



76

URGENSI PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN ...

P
parity of sentencing  30
presumptive guidelines  7

R
Roeslan Saleh  10, 15

S
Sentencing Councils  9
Sentencing Guideline Council  9
Street CJ  26
Sudikno Mertokusumo  45

T
Thomas Aquino  45
Thomas Winfree  48

U
United Nations Far East 

Institute  17
US Bureau of Justice  23

V
Veroordeling  14
voluntary guidelines  7



TENTANG PENULIS

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., lahir di Bogor 
(Jawa Barat) 23 Agustus 1961, menamatkan 
kuliah Program S-1 kurang dari empat tahun 
pada Fakultas Hukum Universitas Udayana (Bali) 
tahun 1985, kemudian tahun 2002 dalam waktu 
satu tahun tujuh bulan menyelesaikan Program 
S-2 pada Program Pascasarjana Bidang Hukum 

Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Udayana, serta 
tahun 2007 menyelesaikan  Program Doktor (S-3) Ilmu  Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung dalam 
waktu dua tahun dengan predikat cum laude (IPK 3,97).

Sejak mahasiswa aktif di Lembaga Kemahasiswaan sebagai 
Ketua I Senat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ketua Komisi 
A Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas 
Udayana, Redaktur Pers Kampus Universitas Udayana, Penerima 
Beasiswa PPA, mengikuti seminar/lokakarya/Simposium baik 
tingkat nasional maupun tingkat ASEAN dan pada tahun 1985 
terpilih sebagai Mahasiswa Teladan I Fakultas Hukum Universitas 
Udayana dan tahun yang sama pula terpilih sebagai Mahasiswa 
Teladan I Universitas Udayana. Selanjutnya, sejak tahun 1978 
menulis baik fiksi maupun nonfiksi pada Media Simponi, Swadesi, 



78

URGENSI PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN ...

Mimbar Masyarakat, Eksponen, Suara Nusa, Majalah Puteri, Majalah 
Varia Peradilan, Majalah Kertha-Aksara, Nusa, Bali Post, dan lain-lain.

Adapun riwayat pekerjaannya yaitu calon dosen Fakultas 
Hukum Universitas Udayana, Bali (1985-1986), calon hakim pada 
Pengadilan Negeri Denpasar (1986-1991), Hakim Pengadilan Negeri 
Serui, Papua (1991-1995), Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, 
Kalsel (1995-1999), Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Bali (1999-
2000), Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali (2000-2004), 
Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/PHI/HAM dan TIPIKOR Jakarta 
Pusat (2004-2007), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, 
Kabupaten Malang (2007-2009), Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen 
(2009-2011), Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta 
Utara (2011-2013), Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta 
Utara (2013-2016), Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan 
(3 Juni 2016-31 Desember 2016), Hakim Pembina Utama/Hakim 
Utama Pengadilan Tinggi Jakarta dipekerjakan Untuk Tugas 
Peradilan (Yustisial) pada Badan Penelitian dan Pengembangan 
dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah 
Agung RI (2016-2019), dan sejak bulan November 2019 sampai 
dengan sekarang adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. 
Kemudian dalam bidang akademik sebagai Lektor Kepala Universitas 
Prima Indonesia (Medan), Ketua Program Magister Ilmu Hukum 
(S-2) Universitas Prima Indonesia Medan (2017-2019), Pengajar 
Program Pascasarjana (S-2/S-3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya 
(Jakarta), Universitas Merdeka (Malang), Universitas Janabadra 
(Yogyakarta), Penguji S-2 dan S-3, Penguji Tamu, Co Promotor 
Pada Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) Universitas Jayabaya 
(Jakarta), Universitas Padjadjaran (Bandung), Universitas 
Brawijaya (Malang), Universitas Udayana (Bali), Pengajar pada 
Balitbangkumdil Mahkamah Agung RI untuk Sertifikasi Hakim 
Tindak Pidana Korupsi dan Program Calon Hakim dan Hakim 
Materi Kriminologi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan 
Hubungan Industrial, Penafsiran Hukum, Praktik Hukum Acara 
Pidana.

Kemudian dalam bidang organisasi tercatat sebagai Pengurus 



79

TENTANG PENULIS

Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Komisi Publikasi dan 
Kajian Ilmiah Periode 2013-2016 dan 2016-2019, mendapat 
penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 tahun pada 2014 dan 
Alumni Lemhannas RI PPRA LIV 2016. Berikut menulis buku ilmu 
hukum yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan (Jakarta), PT 
Alumni (Bandung), CV Mandar Maju (Bandung), PT Citra Aditya 
Bakti (Bandung) yaitu Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara 
Perdata (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya) (1996), Hukum 
Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, 
Eksepsi dan Putusan Peradilan) (1997/2002/2012), Pembalikan 
Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem 
Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Anti Korupsi 2003 (2007), Peradilan Bom Bali (Perkara Amrozi, 
Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik) (2002/2007), 
Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya 
(2007/2011), Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan 
Permasalahannya (2007/2012), Kompilasi Hukum Perdata Perspektif 
Teoretis dan Praktik Peradilan Hukum Acara Perdata, Kompilasi Hukum 
Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan (2007), Hukum 
Perdata Materiil, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara 
Perdata Niaga (2009), Tindak Pidana Korupsi, Normatif, Teoretis, 
Praktik dan Permasalahannya (2007/2011), Putusan Hakim dalam 
Hukum Acara Perdata Indonesia (Teori, Praktik, Teknik Membuat dan 
Permasalahannya) (2009), Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial 
Serta Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 
Oleh Pengadilan Khusus Indonesia dalam Teori dan Praktik (2009), 
Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan dan Permasalahannya) (2012), Penyelesaian Perkara 
Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik (2011), Bunga 
Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus (2012), Kapita Selekta 
Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi (2007/2012), Tuntutan 
Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik (2012), Bunga 
Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik (2008/2012), 
Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 
Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya 



80

URGENSI PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN ...

(2010), Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom/Astreinte) dalam Perkara 
Perdata Menurut Teori dan Praktik (2009), Perkara Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Teori dan 
Praktik Dilengkapi Putusan Putusan Pengadilan Niaga (2010), Bunga 
Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik 
dan Permasalahannya (2012), Seraut Wajah Pengadilan Hubungan 
Industrial Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya 
(2012), Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (2014), 
Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia 
Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya 
(2015), Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator 
Dalam Upaya Penanggungan Organized Crime (2015), Mediasi Penal 
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (2015), Hukum Pidana 
Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur (2015), 
Contempt of Court Di Indonesia Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & 
Masalahnya (2016), Eksistensi, Dinamika dan Perlindungan Hukum 
Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia 
(2017), Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam 
Masyarakat dan Putusan Pengadilan (2018).   

Kemudian melakukan penelitian dan diterbitkan dalam bentuk 
buku yaitu Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak 
Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan 
dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 
(Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007), Tindak 
Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, dan Praktik 
Peradilan Indonesia (Balitbang Kumdil MA, 2009), Mediasi Penal 
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Balitbang Kumdil MA, 
2010), Tindak Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: 
Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam 
Putusan Pengadilan (Balitbang Kumdil MA, 2011), Tindak Pidana 
Illegal Logging di Jayapura (18-22 Juni, 2012), Tindak Pidana Illegal 
Logging di Banjarmasin (25-29 Juni 2012), Kedudukan Dan Relevansi 
Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan di 
Surabaya (Mei 2010), Tindak Pidana Illegal Logging di Banjarmasin 
(25-29 Juni 2012).



81

TENTANG PENULIS

Selain itu, menulis karya ilmiah yang dipublikasikan di 
Indonesia dan luar negeri dalam Majalah Hukum, Jurnal Nasional 
Terakreditasi, Jurnah Internasional, yaitu Pergeseran Perspektif 
dan Praktek dari Mahkamah Agung  Republik Indonesia Mengenai 
Pemindanaan  (Majalah Hukum Varia Peradlan, ISSN: 0215-0247, 
Tahun XXI, Nomor 246, Halaman 12-16, Edisi Mei, 2006), Asas 
Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Korupsi 2003,” (Majalah Hukum 
Varia Peradilan, ISSN: 0215-0247, Tahun XXII, Nomor 264, Edisi 
Nopember, 2007), Rancangan Undang-Undang (RUU) Kuhap Tahun 
2008 dari Perspektif seorang Hakim (Majalah Varia Peradilan, ISSN: 
0215-0247, Tahun XXIV, Nomor 279, Edisi Februari, 2009), Mediasi 
Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pengkajian Asas, 
Teori, Norma dan Praktek (Jurnal Yustisia, Jurnal Yustisia UNS 
No. 85 Edisi Januari-April 2013, ISSN: 0852-0941 Terakreditasi 
Kep. Dirjen dikti No.56/DIKTI/Kep/2006), Upaya Hukum yang 
Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan 
dalam Putusan MA RI, Jurnal Hukum dan Peradilan ISSN: 2303-
3274 Volume 1,  Nomor 1, Maret 2012 Hlm: 1–34), Pemidanaan 
Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: (Penelitian Asas, Teori 
Norma dan Praktik Pengadilan), Jurnal Hukum dan Peradilan 
ISSN: 2303-3274 Volume 1,  Nomor 2, Juli 2012 hlm.: 331-337, 
Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi, Media Komunikasi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia, ISSN: 2338-0195 No. 1 Edisi Mei 2013 
hlm.: 50-51, Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat dalam Tataran 
Lapisan Hukum Sebagai Falsafah Pemidanaan Indonesia, Majalah 
Ilmu Hukum Kertha Wicaksana, ISSN: 0853-6422, Terakreditasi 
No.64a/DIKTI/Kep./2010. Volume 19 Nomor 1 Januari 2013, Hlm. 
47-54), Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator 
Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia (Jurnal 
Ilmu Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 3, Desember 2014, Hlm. 
578-597), Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian 
Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, Jurnal Hukum dan 
Peradilan, Vol. 02, Juli 2013, hlm. 225-246, Menggagas Konsep 



82

URGENSI PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN ...

dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan 
Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime 
di Indonesia Masa Mendatang, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran, Vol. 03, No. 2, Juli 2014, hlm. 101-116, Kearifan 
Lokal Hukum Pidana Adat Dalam Tataran Lapisan Hukum sebagai 
Falsafah Pemidanaan Indonesia, Majalah Ilmu Hukum Kertha 
Wicaksana,ISSN:0853-6422, Terakreditasi No. 64a/DIKTI/
Kep./2010,Volume 19 Nomor 1 Januari 2013, Hlm. 47-54, Pernik 
Pelaksanaan dan Penerapan Diversi Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 dalam Perspektif PERMA Nomor Tahun 2014 (Majalah 
Varia Peradilan, ISSN: 0215-0247, Tahun XXX, Nomor 352, Edisi 
Maret 2015), Hukum dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan 
Negara (Pendulum Antinomi Hukum Antologi 70 Tahun Valerine 
J.J. Kriekhoff, Penerbit Genta Publising, 2014), Eksistensi Hukum 
Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik 
dan Prosedurnya (Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung Edisi September 2016), Praktek 
Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collanorator Dalam 
Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia dan Beberapa 
Negara (Penerapan Hukum Pidana Kini dan Masa Mendatang, Masa 
Purna Tugas Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. di Mahkamah 
Agung, Penerbit Genta Publising, 2014). Kemudian karya ilmiah 
yang dipublikasikan di luar negeri adalah Indonesian Customary 
Court Concep in the Future, Asian Social Science, Vol. 11, No. 12; 
2015, ISSN 1911-2017, E-ISSN 1911-2015, Published by Canadian 
Center of Science and Education dan Kunjungan Luar Negeri ke 
Thailaind (Delegasi Indonesia (Mahkamah Agung) dalam Bidang 
Hak Kekayaan Intelektual, Terorisme) Tahun 2005, 2006, 2007 
dan Negara Jerman, Perancis, Spanyol (Delegasi Indonesia (BNPT) 
Dalam Bidang Terorisme) Tahun 2006 serta Brunei Darussalam 
(Delegasi LEMHANNAS RI PPRA LIV) Tahun 2016.



83

TENTANG PENULIS

Dr. Bettina Yahya, S.H., M.Hum., Lahir di 
Bandung, 8 Oktober 1958. Lulus S-3 Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH 
UGM) pada tahun 2018. Lulus S-2 Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH 
UGM) pada tahun 2003. Lulus S-1 Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH 
UI) pada tahun 1982. Saat ini adalah Hakim 

Tinggi yang ditugaskan Yustisial sebagai Peneliti dan Tenaga 
Pengajar Diklat Hakim pada Badan Litbang Diklat Hukum dan 
Peradilan Mahkamah Agung RI. Karier sebagai Hakim diawali 
pada tahun 1986 yaitu Hakim PN Bantaeng, tahun 1990 Hakim 
PN Tasikmalaya, tahun 1995 Asisten Hakim Agung Mahkamah 
Agung RI, tahun 2003 Hakim PN Padang, tahun 2005 Hakim PN 
Tangerang, tahun 2006 Hakim PN Sidoarjo, tahun 2008 Hakim 
Yustisial Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, kemudian tahun 
2011 diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung 
Karang yang ditugaskan pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA 
RI, tahun 2013 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan, 
tahun 2016 Hakim Tinggi yang bertugas Yustisial pada Badan 
Litbang Diklat Kumdil MA RI. 



84

URGENSI PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN ...

Budi Suhariyanto, S.H., M.H., lahir di Jember, 
Jawa Timur, 2 Mei 1983. Menyelesaikan 
pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Jember tahun 2006, dan Magister 
Hukum di Program Pascasarjana Universitas 
Padjadjaran Bandung (2009). Sejak tahun 2010 
bekerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) Mahkamah Agung RI. 
Pada tahun 2011 mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Peneliti 
Pertama dengan peringkat terbaik. Pada tahun 2012 diangkat 
menjadi Peneliti Pertama dan dua tahun kemudian (2014) diangkat 
dalam jabatan Peneliti Muda. Selanjutnya tahun 2018 diangkat 
sebagai Peneliti Ahli Madya.

Sebagai Peneliti, Penulis melaksanakan tugas penelitian dan 
pengembangan di bidang hukum dan peradilan baik dalam rangka 
penelitian (internal) Mahkamah Agung maupun kerja sama lintas 
lembaga/kementerian lain (eksternal). Beberapa judul penelitian 
di mana penulis bertindak sebagai Koordinator di antaranya: (1)  
“Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum” 
(2012); (2) “Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Sistem 
Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Restoratif Justice”  (2013); 
(3) “Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan” 
(2013); (4) “Penafsiran Hakim tentang Penerapan Pidana Mati di 
Indonesia” (2014); (5) “Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi 
Kepaniteraan” (2014); (6) “Kedudukan Hakim sebagai Pejabat 
Negara” (2015); (7) “Kedudukan Panitera Pengganti dalam Sistem 
Kepegawaian Mahkamah Agung” (2016); (8) “Sistem Pemidanaan 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme” (2016); (9) “Titik 
Singgung Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan 
dalam Aspek Hukum Pidana dan Administrasi” (2017); (10) “Sistem 
Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah” (2018); dan (11) “Penyusunan Naskah Akademik 
Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kepaniteraan 
dan Kesekretariatan Peradilan” (2018).

Karya ilmiah Penulis pernah ditrerbitkan dalam buku yang 



85

TENTANG PENULIS

berjudul Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (2012), 
dan bersama Dr. Lilik Mulyadi menulis buku berjudul Contempt of 
Court: Urgensi, Norma, Praktik dan Masalahnya (2016). Penulis juga 
aktif menulis di jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi maupun 
yang belum terakreditasi. Di antara jurnal tersebut yaitu Jurnal 
Kebudayaan dan Demokrasi yang diterbitkan oleh Pesantren Ciganjur, 
Jurnal Hukum dan Peradilan yang diterbitkan oleh Puslitbang Kumdil 
MA RI, Jurnal Yudisial yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial, Jurnal 
Widyariset yang diterbitkan oleh Pusbindiklat LIPI, Jurnal Mimbar 
Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia yang diterbitkan oleh 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jurnal Negara Hukum yang 
diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jurnal Rechtsvinding 
yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jurnal 
De Jure yang diterbitkan oleh Ikatan Peneliti Hukum Indonesia, 
dan Jurnal Konstitusi yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penulis terlibat aktif dalam forum 
ilmiah konferensi tingkat nasional dan internasional, di antaranya 
yaitu: (1) The Internasional Confrence Adat Law 100 Years on: 
Towards a New Interpretation di Leiden Belandan tahun 2017; 
(2) Konferensi Nasional Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata 
Nasional di Jember tahun 2018; (3) International Confrence on 
Law, Governance and Social Justice di Purwokerto tahun 2018; 
dan (4) International Confrence on Globalization of Law and Kocak 
Wisdom di Solo tahun 2019.

Selain rutin melakukan aktivitas penelitian di bidang hukum 
dan peradilan, penulis dilibatkan secara aktif oleh Pimpinan 
Mahkamah Agung dalam kegiatan pembaruan peradilan yaitu 
sebagai Anggota Tim Reformasi Pengadilan Pajak pada Kementerian 
Keuangan RI (2011), Anggota Tim Penyusunan Resume Putusan 
Penting (Landmark Decision) Mahkamah Agung RI (2011, 2013 2014, 
2015, 2016, dan 2017), Anggota Tim Pengarah Lomba Pencarian 
dan Analisa Putusan Pengadilan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum 
dan Fakultas Syari’ah se-Indonesia (2013), Koordinator Tim Kajian 
dan Advokasi RUU Jabatan Hakim pada Pengurus Pusat Ikatan 



86

URGENSI PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN ...

Hakim Indonesia (2016 s/d sekarang), dan Anggota tim Reformasi 
Birokrasi di Mahkamah Agung. Dalam berorganisasi, penulis aktif 
sebagai Anggota Sekretaris II PP IKAHI (periode 2016-2019), dan 
Ketua Divisi Hukum, Advokasi, HAM, Kekayaan Intelektual pada 
Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Indonesia (2018 s/d sekarang).

Penulis dapat dihubungi melalui email penelitihukumma@
gmail.com atau surat ke alamat Kantor Puslitbang Kumdil lantai 
10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl. Jend. Ahmad Yani 
Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.


