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ABSTRAK 

Apdhul Aziz, Muhammad Ali. 2020. Mitigating Circumtances Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 

270/PID.B/2018/PN.SMG) Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang. 

Dosen Pembimbing : Benny Sumardiana, S.H.,M.H. 

Kata kunci : Putusan Hakim, Jaminan, Keadaan Meringankan. 

 

Mitigating Circumtances atau Keadaan yang meringankan pemidanaan 

merupakan unsur yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan pemidanaan. 

Sebagai sebuah unsur yang wajib, senyatanya keadaan tersebut belum diatur secara 

tegas dan jelas. Penelitian ini berfokus untuk membahas dasar hukum jaminan 

pengganti kerugian sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan pemidanaan 

dan akibat hukum yang timbul dari penyerahan jaminan tersebut terhadap pidana 

yang diancamkan maupun dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

dasar-dasar hukum jaminan pengganti kerugian dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia. Jenis penelitian yang digunaka adalah jenis penelitian hukum normatif 

atau normative law research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. 

Penelitian hukum normatif digunakan untuk memberikan argumentasi yuridis 

terhadap suatu fenomena yang terjadi kekosongan, konflik norma dan kekaburan 

hukum. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, pertama bahwa secara yuridis 

jaminan pengganti kerugian sebagai keadaan yang meringankan pemidanaan tidak 

diatur secara khusus dan jelas dalam sistem hukum pidana nasional. Tetapi, jaminan 

pengganti kerugian dapat dikaitkan ke dalam peraturan perundang-undangan 

seperti Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua bahwa secara normatif, pemulihan 

kerugian baik seluruh atau sebagian akibat tindak pidana, tidak mempengaruhi berat 

ringannya pidana yang dijatuhkan. Perihal pemulihan kerugian akibat tindak pidana 

yang mempengaruhi pidana, maka murni pandangan subjektif masing-masing 

penegak hukum. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Mekanisme peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang. 

Dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan 

persidangan sampai dengan diberikannya putusan oleh hakim. Menurut Pasal 

1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana memberikan definisi bahwa:  

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara 

yang diatur dalam undang -undang ini” 

Putusan haruslah memberikan titik terang mengenai suatu perbuatan 

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan bersalah atau tidaknya 

terdakwa dan langkah hukum yang bisa ditempuh . Oleh sebab putusan adalah 

hal yang paling dinanti oleh pihak berperkara ( Azil Maskur, 2016 : 21 ). 

Putusan juga haruslah mencerminkan dari nilai keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Nilai- nilai tersebut dapat dimanifestasikan dalam bentuk 

pertimbangan yuridis maupun non yuridis hakim dalam putusan. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut muncul setelah diketahuinya 

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang dibuktikan dengan alat 

bukti yang berkesesuaian, sehingga membuat keyakinan bagi hakim untuk 

memutus dan mengadili suatu perkara. Setiap terdakwa yang didakwa dengan 

suatu tindak pidana, kemudian telah dikuatkan dengan minimal dua alat bukti 
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dan keyakikan hakim, tidak serta merta dipidana sesuai dengan pidana yang 

diamcamkan. Masih harus dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang 

memberatkan atau meringankan bagi terdakwa.  

Dewasa ini pertimbangan mengenai keadaan meringankan pemidanaan 

menjadi semakin luas dan variatif. Hukum pidana indonesia sendiri tidak 

mengatur secara eksplisit mengenai perihal yang meringankan dan batasan-

batasannya.  Frasa “Keadaan” dapat diartikan sebagai sifat perihal suatu 

benda atau situasi yang sedang berlaku  ( KBBI : 2016 ). Dalam Black's Law 

Dictionary , “Keadaan” identik dengan “Circumtances” yang diartikan 

sebagai “an accompanying or accessory fact, event, or condition” sebuah  

fakta atau rangkaian peristiwa atau keadaan yang melengkapi. Cosmin 

Poenasu ( 2015 : 147 ) mengutip pendapat C. Bulai yang menyatakan bahwa 

“Circumtances” adalah kondisi, situasi, rangkaian peristiwa atau keterangan 

lain dari kenyataan diluar dari tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi 

berkorelasi dengan tindak pidana yang dilakukan, atau dengan pembuat, yang 

memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan atau sifat berbahaya dari 

pelaku. Sedangkan keadaan yang meringankan dalam istilah lain disebut 

sebagai mitigating circumtances. Carrisa Hessick ( 2008 : 1125 ) berpendapat 

bahwa mitigating circumtances segala fakta dan keadaan yang berkaitaan 

dengan tindak pidana yang menjadi dasar meringankan pidana. 

Kedudukan mitigating circumtances dalam setiap putusan pemidanaan 

sangatlah penting. Pasal 197 KUHAP menjelaskan bahwa keadaan yang 

meringankan menjadi salah satu unsur yang harus terpenuhi pada setiap 

putusan pemidanaan. Tidak terpenuhinya unsur tersebut menjadikan putusan 
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batal demi hukum. Ketentuan lain terdapat pada Pasal 8 ayat 2 Undang- 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menjelaskan bahwa hakim berkewajiban untuk memperhatikan sifat baik dan 

sifat buruk terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Hanya saja undang-undang 

tidak secara tegas menjelaskan tentang apa saja itu sifat baik dan sifat buruk 

serta bagaimana batasannya.  

Dwi Hananta ( 2018 : 91 ) mengungkapkan bahwa aggravating and 

mitigating circumtances mempunyai beberapa karakteristik (1) berupa situasi 

dan kondisi yang berhubungan dengan tindak pidana, situasi dan kondisi 

tersebut dapat berupa  motif, latar belakang, dorongan atau keadaan-keadaan 

yang berlaku saat tindak pidana dilakukan ; (2) rumusannya ditemukan diluar 

unsur tindak pidana akan tetapi berkaitan ; (3) menjelaskan tentang kefatalan 

tindak pidana yang terjadi atau sifat jahat pelaku yang mempengaruhi pidana 

yang akan dijatuhkan. Article 75 section 2 Criminal Code Of Republic 

Romania membagi  keadaan yang meringankan menjadi legal mitigating 

circumtances dan yudicial mitigating circumtances.  

 Keadaan-keadaan yang termasuk dalam  legal mitigating circumtances 

adalah (1) tindak pidana yang dilakukan karena tekanan jiwa yang kuat, atau 

disebabkan oleh korban, kekerasan lain dan penyerangan terhadap harkat dan 

martabat seseorang; (2) melampaui batas pertahanan diri dan (3) melampaui 

pembelaaan dari apa yang diperlukan. Sedangkan  yudicial mitigating 

circumtances berupa (1) upaya pembuat  atau deader untuk mengurangi atau 

menihilkan tingkat keseriusan dari tindak pidana; (2) keadaan yang 
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berhubungan dengan tindak pidana, yang mengurangi tingkat keseriusan 

tindak pidana atau sifat berbahaya pelaku. 

Sebagai sebuah bentuk yudicial mitigating circumtances yang 

mengurangi akibat tindak pidana, jaminan pengganti kerugian sebagai 

pertimbangan keadaan yang meringankan pemidanaan tidak diatur dalam 

sistem hukum pidana nasional. Tapi karena kebutuhan dan perkembangan 

hukum yang terjadi dari perkara-perkara yang membuat jaminan pengganti 

kerugian menjadi alternatif solusi untuk mencapai tujuan pemidanaan yang 

mengakomodir kepentingan semua pihak. Jaminan pengganti kerugian 

hampir mirip dengan konsep pemulihan kerugian dalam hukum pidana. Hal 

yang sedikit membedakan adalah bahwa pemulihan kerugian belum 

senyatanya dirasakan korban, hanya sebatas bahwa kerugian tersebut adalah 

suatu kewajiban atau prestasi pelaku kepada korban yang harus dipenuhi 

dalam jangka waktu tertentu. Jaminan pengganti kerugian yang mana selain 

menguntungkan korban karena kerugiannya akan dipulihkan tapi disisi lain 

juga menguntungkan pelaku yang mungkin saja karena jaminan tersebut 

pidana yang akan dijatuhkan padanya menjadi lebih ringan. Jaminan 

pengganti kerugian dimungkinkan dapat menjadi terobosan untuk mencapai 

pembaharuan tujuan pemidanaan di indonesia. Dimana tidak lagi berorientasi 

pada perbuatan melainkan telah bergeser menjadi upaya pemulihan akibat 

tindak pidana yang terjadi. 

Salah satu putusan yang menggunakan jaminan pengganti kerugian 

adalah putusan nomor 270/PID.B/2018/PN.SMG. Putusan nomor tersebut 

mencantumkan jaminan pengganti kerugian sebagai keadaan yang 
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meringankan pemidanaan terdakwa. Pada perkara ini terdakwa adalah 

karyawan di bidang sales and marketing pada PT. Global Transportasi 

Nusantara, yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan 

dengan modus pemalsuan dokumen dan pembuatan order fiktif. Setelah 

disadarinya perbuatan terdakwa oleh korban, maka kemudian korban 

melakukan pertemuan dengan pelaku guna menanyakan perihal perbuatan 

yang disangkakan kepadanya. Dalam pertemuan tersebut pelaku kemudian 

mengakui perihal perbuatan yang disangkakan kepadanya dan bersedia 

melakukan mediasi dengan bantuan Ketua RW setempat. Mediasi adalah 

tindakan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan 

korban melalui bantuan pihak ketiga (Cahya, 2013 : 170). 

Sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya, pelaku menyerahkan 

jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya kepada korban dan menyatakan 

kesanggupan untuk mengganti sejumlah kerugian yang diderita oleh korban 

dalam jangka waktu tertentu. Sebagai kontraprestasinya, PT Global 

Transportasi Nusantara juga bersepakat untuk tidak membuat laporan kepada 

pihak kepolisian. Akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan, pelaku 

tidak mampu mengganti seluruh kerugian yang diderita korban. Akhirnya 

korban yang dalam hal ini adalah PT. Global Transportasi Nusantara 

membuat laporan kepada Kepolisian Resor Kota Semarang. Penyidik lalu 

melakukan penyidikan, kemudian diadakanlah penuntutan hingga 

pemeriksaan persidangan dan sampai dikeluarkannya putusan pemidanaan 

terhadap terdakwa.  
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Dalam pertimbangannya Hakim mencantumkan 3 (tiga)  keadaan yang 

meringankan terdakwa; (1) terdakwa bersikap sopan selama masa 

persidangan; (2) terdakwa menyesali perbuatannya dan (3) terdakwa sudah 

memberikan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik no.2331 atas nama 

terdakwa dan 1 (satu) buah buku BPKB sedan tahun 1992 dengan nilai total 

seluruhnya kurang lebih sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).  

Oleh karena itu, Hakim menjatuhkan pidana selama 1 ( satu ) tahun dikurangi 

masa selama ditahan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum 

yaitu selama 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan dikurangi masa selama ditahan. 

Walaupun dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan 

pemidanaan oleh Hakim, jaminan pengganti kerugian tetaplah hal yang baru 

dan belum diatur dalam sistem hukum pidana indonesia. Hakim memamg 

mempunyai kemerdekaan dalam putusannya, dan apa yang telah diputuskan 

haruslah dianggap benar, kecuali putusan yang lebih tinggi membatalkannya. 

Tetapi hakim tidak berada pada ruang hampa tanpa batasan-batasan, bisa 

dipastikan hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai jelas 

atau kabur hukumnya. Perkara ini menggundang untuk dikaji mengenai dasar 

hukum jaminan pengganti kerugian sebagai alasan meringankan pidana dan  

dasar hukum implikasi penyerahan jaminan terhadap pidana yang dijatuhkan. 

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, penulis melakukan penelitian 

skripsi dengan judul: Mitigating Circumtances Dalam Sistem Peradilan 

Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 

270/PID.B/2018/PN.SMG).  
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 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas memberikan deskripsi 

permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Sistem hukum pidana nasional belum mengatur secara tegas dan jelas 

mengenai keadaan yang meringankan pemidanaan. 

2. Jaminan pengganti kerugian tidak mempunyai dasar hukum yang jelas 

atau kabur dalam sistem hukum pidana nasional baik hukum meteriil 

maupun formil. 

3. Putusan nomor 270/PID.B/PN.SMG/2018 mempertimbangkan jaminan 

pengganti kerugian sebagai alasan yang meringankan permidanaan 

terdakwa. 

4. Jaminan pengganti kerugian mempengaruhi terhadap pidana yang 

dijatuhkan kepada terdakwa. 

5. Bahwa putusan nomor 270/PID.B/PN.SMG/2018 mengakibatkan 

kekaburan atau ketidakpastian hukum, disatu sisi barang jaminan 

pengganti kerugian dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan 

pidana, tetapi  dilain sisi tidak diputuskan mengenai status hukum dan 

penguasaan atas jaminan tersebut. 

   Pembatasan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas agar penelitian terfokus pada 

permasalahan yang diangkat maka penulis membatasi penelitian meliputi : 

1. Penggalian dan penemuan terhadap dasar hukum jaminan pengganti 

kerugian sebagai keadaan yang meringankan pemidanaan. 
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2. Pengaruh atau implikasi jaminan pengganti terhadap pidana yang 

dijatuhkan kepada terdakwa. 

   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pembatasan masalah diatas maka, penelitian ini 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap jaminan pengganti kerugian sebagai 

pertimbangan keadaan yang meringankan pemidanaan ? 

2. Bagaimana konsekuensi hukum penyerahan jaminan pengganti kerugian 

terhadap pidana yang dijatuhkan? 

   Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang digunakan 

dalam pertimbangan jaminan pengganti kerugian sebagai hal yang 

meringankan pemidanaan. 

2. Untuk menganalisis konsekuensi hukum penyerahan jaminan pengganti 

kerugian terhadap pidana yang diancamkan. 

   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum. 

b) Sebagai referensi atau rujukan  untuk penelitian hukum lain dimasa depan. 

2. Manfaat Praktis 

1. Masukan kepada penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.
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2. BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap putusan hakim atas jaminan 

pengganti kerugian sebagai keadaan yang meringankan pemidanaan (studi 

kasus perka perkara nomor 270/PID.B/2018/PN.SMG) adalah penelitian 

yang bersifat orisinil dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk memperkuat 

penelitian ini, peneliti membandingkan dengan penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Skripsi atas nama Dini Puspita Sari tahun 2012 dari Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga berjudul “Praktek Penegakan Hukum Atas 

Pengembalian Barang Yang Digelapkan”. Dini pertama membahas 

mengenai hubungan antara pengembalian kerugian dengan penggelaan 

dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kedua, membahas mengenai 

konsekuensi atau akibat hukum dari adanya pengembalian barang dalam 

tindak pidana penggelapan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach atau 

pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukannya adalah : 

1) Secara yuridis, pengembalian barang yang digelapkan tidak 

mempengaruhi secara signifikan terhadap berat ringannya pidana 

yang dijatuhkan kepada pelaku.  

2) Pola berat ringannya pidana dalam Kitab Undan-Undang Hukum 
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Pidana sangat variatif. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan 

tergantung pada delik yang dilanggar. Setiap delik sendiri mempunyai 

derajat tingkat keseriusannya mulai dari ringan, sedang hingga berat. 

3) Secara empiris berat ringannya tuntutan kepada terdakwa yang telah 

mengembalikan barang yang digelapkan ditentukan oleh nominal 

barang yang digelapkan, itikad dalam mengembalikan uang tersebut, 

keadaan psikis korban dan fakta hukum dalam persidangan. 

Perihal yang menjadi pembeda dari penelitian penulis terletak pada 

wujud pemulihan kerugian. Bahwa jika penelitian terdahulu mengkaji 

mengenai pemulihan kerugian dalam bentuk pengembalian, maka penelitian 

penulis mengkaji bentuk pemulihan kerugian dalam bentuk sebuah jaminan 

ganti kerugian, yang kemudian dipertimbangkan sebagai alasan meringankan 

pidana. 

2. Jurnal atas nama Dwi Hananta yang dipublikasi pada 2018 di Jurnal 

Hukum dan Peradilan Pengadilan Negeri Kediri berjudul “ Pertimbangan 

keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan 

pidana”. Penelitian ini menyoroti tentang belum diaturnya secara rinci 

mengenai keadaan yang meringankan dan memberatkan pemidanaan di 

Indonesia dan bagaimana pengaruhnya pertimbangan-pertimbangan 

tersebut terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

perbandingan dan peraturan perundang-undangan. Dwi Hananta 

bertujuan mengidentifikasi keadaan-keadaan yang meringankan dan 

memberatkan pemidanaan dan pengaruhnya terhadap pidana yang akan 
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dijatuhkan. Kesimpulan penelitiannya adalah: 

1) Bahwa keadaan yang meringankan dan memberatkan pemidanaan 

mempunyai karakteristik yaitu meliputi sifat, keadaan dan situasi yang 

berkaitan dengan tindak pidana. Rumusannya ditemukan diluar unsur-

unsur tindak pidana. Keadaan-keadaan tersebut memberikan 

gambaran mengenai tingkat keseriusan dan sifat berbahaya pelaku. 

2) Keadaan yang meringankan pemidanaan, selain harus mempunyai 

karakteristik diatas, juga harus memiliki ciri sebaga sebuah tindakan 

dari pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan 

tindak pidana. Tindakan tersebut mengurangi akibat tindak pidana dan 

sifat berbahaya pelaku dan keadaan-keadaan tersebut bermanfaat 

terhadap pertimbangan sosiologis dan kemanfaatan pemidanaan. 

3) Pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan 

berpengaruh terhadap pemidanaan. Bahkan pertimbangan tersebut 

dapat digunakan untuk menjatuhkan pemidanaan melebihi pidana 

maksimal khusus atau minimum khusus. 

Pembeda dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya dan 

pendekatan yang digunakan. Jika penelitian terdahulu berfokus pada 

pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, maka penulis berfokus 

hanya pada bahasan pertimbangan keadaan yang meringankan. Penelitian 

terdahulu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan  dan 

pendekatan perbandingan, sedang penulis menggunakan pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 
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3. Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial 

Individualization of Punishment dalam Journal of Danubian Studies and 

Research yang ditulis oleh Cosmin Poenasu pada 2015. Penelitian ini 

berfokus pada akibat-akibat atau implikasi pertimbangan keadaan yang 

meringankan atau memberatkan pemidanaan terhadap pidana yang akan 

dijatuhkan dalam hukum pidana Romania. Cosmin Poenasu 

berkesimpulan bahwa mitigating and aggravating factors memiliki 

akibat khusus terhadap pertanggung jawaban pelaku. 

Korelasi dengan penelitian penulis terdapat pada bagian hubungan 

keadaan yang meringankan dengan pidana yang dijatuhkan. Hal yang 

membedakan dengan penelitian penulis adalah berfokus pada pemulihan 

kerugian sebagai upaya pelaku mengurangi akibat tindak pidana. Tindakan 

tersebut kemudian dipertimbangkan sebagi keadaan yang meringkankan 

pemidanaan. 

2.2. Landasan Teori 

Bahwa untuk mendukung penelitian yang dilakukan, peneliti 

menggunakan teori-teori berikut sebagai batu uji terhadap penelitian : 

2.2.1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita 

hukum yang ideal, efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia penegakan berarti sebuah proses 

menegakan. Menurut Soerjono Soekanto ( 2015 : 90 )  penegakan 

hukum adalah suatu proses harmonisasi nilai-nilai yang tersebar dalam 

setiap hukum dan kaidah, diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku 
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agar terwujudnya keserasian dan kedamaian. Pendapat yang lain dari 

Satjipto Harardjo berpandangan bahwa penegakan hukum adalah upaya 

untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. 

Dalam konteks  hukum pidana, Barda Nawawi ( 2002 :109 ) 

berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk dapat 

menanggulangi kejahatan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan 

sarana penal maupun non penal. 

Dalam penegakkan hukum tak terlepas pula dengan budaya 

hukum. Dengan demikian, masalah budaya hukum tidak bisa terlepas 

dari masalah penegakan hukum karena penegakan hukum sangat 

bergantung kepada budaya hukum dari masyarakat. Penegakah 

hukum secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu :  

(1) Penegakan hukum dalam arti luas, berarti penegakan hukum 

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum;  

(2) Penegakan hukum dalam arti sempit, berarti upaya setiap penegak 

hukum untuk memastikan bahwa peraturan yang di buat berjalan 

dengan sebagaimana mestinya. Menurut Mardjono ( 1997 : 15 ) 

penegakan hukum harus diartikan menjadi tiga konsep : 

1.  Total Enforcement Concept yang berarti setiap nilai yang 

mendasari norma hukum harus ditegakkan tanpa 

pengecualian. 

2.  Full Enforcement Concept adalah konsep yang menjadi 

kritik untuk total enforcement karena menyadari bahwa 

menegakan nilai juga dibatasi oleh hukum acara untuk 
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melindungi kepentingan individu. 

3. Actual Enforcement Concept adalah konsep penegakan 

hukum yang muncul karena keterbatasan sarana dan 

kemampuan sumber daya manusia yang bervariatif. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekanto ( 2004 : 42 ) adalah sebagai berikut : 

1. Faktor hukum yang meliputi usaha untuk menemukan titik temu 

antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. 

2. Faktor penegak hukum yang meliputi sikap, perilaku, mentalitas 

penegak hukum dalam menegakan hukum yang telah ditetapkan.  

3. Faktor sarana yang mencakup kemampuan dan keadaan yang 

mendukung, seperti pendidikan kepada instumen penegak hukum. 

4. Faktor masyarakat yang meliputi tingkat kesadaran dan kapatuhan 

terhadap hukum yang disepakati bersama. 

5. Faktor budaya mengenai bagaimana seharusnya manusia bertindak 

dan menentukan sikap dalam hubungannya dengan orang lain. 

2.2.2. Teori Pemidanaan 

Pidana merupakan penderitaan yang dibebankan kepada 

seseorang yang melanggar hukum pidana dan dikenakan oleh pihak 

yang berwenang (Sudarto, 1990 : 12). Pemidanaan merupakan suatu 

proses menentukan hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada 

seoarang terdakwa.  Pandangan atau teori mengenai secara garis besar 

dibagi menjadi 3 (tiga) teori besar. Yaitu eori absolut, teori relatif dan 



15 
 

 

teori gabungan. Pembagian teori ini didasari oleh tujuan pemidanaan 

masing-masing teori. 

1. Teori Pemidanaan Absolut 

Teori ini sering juga disebut sebagai teori pembalasan. Teori 

absolut berpinjak pada pemikiran bahwa pemidanaan bukan 

berorientasi pada pemulihan, melainkan merupakan tuntutan mutlak 

atas tindak pidana yang dilakukan. Terhadap pidana yang dijatuhkan 

tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku, akan tetapi bersifat 

sebagai sebuah pembalasan. 

Muladi dalam Zainal Abidin (2007 : 11) berpendapat bahwa 

teori absolut berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah 

pembalasan atas suatu kesalahan, sehingga berorientasi pada 

perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori ini meletakan 

sanksi keadalam suatu sistem yang harus muncul, bersifat mutlak 

harus ada sebagai sebuah pembalasan terhadap seseorang yang 

melakukan kejahatan.  

Teori absolut sebagaimana mengutip pendapat Vos dalam 

Andi Hamzah (1991 : 27) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu teori absolut 

obyektif dan teori absolut subjektif. Pembalasan subyektif 

merupakan pembalasan yang berfokus pada kesalahan yang dibuat 

oleh pelaku, sedangkan pembalasan objektif berorientasi pada 

akibat-akibat perbuatan yang muncul setelah tindak pidana tejadi.  
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2. Teori Pemidanaan Relatif 

Pada hakikatnya menurut pandangan teori ini seharusnya 

pidana tidak hanya merupakan pembalasan terhadap perbuatan jahat, 

akan tetapi juga sebagai warning and attention kepada masyarakat 

agar tidak melakukan perbuatan jahat. Pendapat Lilik Mulyadi ( 

2012 : 63 ) sebagaimana mengutip Muladi dan Barda Nawawi Arief 

menyatakan bahwa pembalasan terhadap tindak pidana tidak 

mempunyai nilai, akan tetapi hanya sebagai alat untuk melindungi 

kepentingan masyarakat. Teori ini mendasarkan hukuman pada 

maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat 

dari pada  dijatuhkannya pemidanaan. 

Karl O Christiansen dalam Lilik Mulyadi ( 2012 : 64 ) 

menyatakan bahwa terdapat ciri atau karakteristik khusus dari teori 

pemidanaan relatif. Ciri tersebut diantaranya: 

1. Tujuan atas penjatuhan pidana adalah pencegahan terhadap 

kemungkinan  tindak pidana yang akan terjadi. 

2. Pencegahan bukan merupakan suatu tujuan akhir, tetapi 

merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi 

yaitu kesejahteraan masyarakat. 

3. Pidana yang dijatuhkan hanya terhadap pelanggaran – 

pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku. 

4. Pidana dan pemidanaan harus ditetapkan sebagai alat pencegah 

kejahataan atau tools for preventing the crime. 
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5. Pidana bersifat progresif dan prospektif, ia mengandung unsur 

pembalasan dan perlindungan terhadap kepentingan umum. 

Pencegahan terhadap tindak pidana dalam teori ini kemudian 

diklasifikasikan menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. 

1. Pencegahan Umum atau General Prevention. 

Pidana yang diancamkan kepada pelanggar hukum haruslah 

mempunyai sifat menakutkan. Dengan sifat tersebut setiap 

potensi kejahatan diharapkan untuk tidak dapat terlaksana 

akibat dari ketakutan terhadap pidana yang diancamkan. Lain 

dari itu pidana juga harus memiliki unsur memperbaiki baik 

pelaku, perbuatan maupun akibat perbuatan tindak pidana. 

2. Pencegahan Khusus atau Special Prevention 

Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan 

tindak pidana ataupun mengulangi tindak pidana. Artinya 

bahwa pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana yang direncanakan dan mencegah pula pengulangan 

terhadap tindak pidana yang telah terjadi. Untuk mencapai 

tahapan itu maka pidana paling tidak harus memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut : 

1) Pidana harus bersifat menakutkan untuk mencegah tindak 

pidana dilakukan. 

2) Pidana harus memuat ketentuan untuk membinasakan pelaku 

tindak pidana yang tidak dapat diperbaiki. 
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3) Tujuan paling utama dari pidana adalah menciptakan 

mempertahankan tertib hukum dan kesejahteraan. 

3. Teori Gabungan 

Teori ini lebih dikenal dengan teori pemidanaan modern. Teori 

gabungan merupakan teori yang berpandangan plural, dimana 

mengkombinasikan antara prinsip pembalasan dan prinsip relatif. 

Prinsip pembalasan merupakan kritik moral terhadap kejahatan yang 

dilakukan, sedang prinsip relatif merupakan upaya perbaikan 

terhadap akibat dan pelaku kejahatan. 

Teori pemidanaan gabungan mempunyai karakteristik yang 

dapat diidentifikasi : 

a) Pemidanaan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan sebagai 

suatu gejala dalam masyarakat. 

b) Ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan harus 

memperhatikan hasil-hasil penelitian sosial antropologi. 

c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan 

pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah 

satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh 

digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk 

kombinasi denga upaya sosialnya.  

Penelitian yang dilakukan ini, menggunakan teori pemidanaan relatif 

sebagai batu uji terhadap penelitian yang dilakukan. Teori ini dipilih untuk 

menguji sejauh mana arah pemidanaan yang diputuskan dalam perkara yang 
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mempertimbangkan jaminan pengganti kerugian sebagai keadaan yang 

meringankan pemidanaan. 

2.3. Landasan Konseptual 

2.3.1. Putusan Hakim 

Putusan dalam bahasa belanda diterjemahkan menjadi “vonnis 

atau vonnis een uitspreken. M Natsir Nawawi ( 2014 : 13 ) sebagaimana 

mengutip pendapat Andi Hamzah menyatakan bahwa putusan adalah 

kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri atau memutus 

perkara yang dihadapkan kepadanya. Sudikno Mertokusumo ( 2006 : 

167 ) berpendapat lain bahwa putusan merupakan pernyataan hakim 

dalam jabatannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan 

untuk itu, yang diumumkan dalan persidangan yang terbuka untuk 

umum dan bersifat menyelesaikan sengketa atau perkara diantara para 

pihak. Fance M Wantu ( 2011 : ) berpendapat, putusan adalah hasil yang  

dari persidangan, berisi pertimbangan menurut kenyataan dan 

pertimbangan hukum. Ketentuan umum, Pasal 1 ayat 11 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 

memberikan penjelasan bahwa putusan adalah ; 

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan 

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini”  

Peradilan  melalui hakim menghasilkan beberapa produk putusan, 

tiap-tiap putusan memiliki tujuannya masing-masing dalam memutus 

perkara.  Berikut ini akan diklasifikasikan macam-macam putusan 
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sebagai berikut mengutip pendapat Natsir Asnawi ( 2014 : 30 ). 

1. Putusan berdasarkan kehadiran para pihak : 

a)  Putusan Biasa, adalah putusan yang pada saat putusan tersebut 

dibacakan oleh hakim, kedua pihak hadir dalam persidangan. 

b)  Putusan Verstek atau default judgement, adalah putusan yang 

dijatuhkan pengadilan, dimana pihak tergugat tidak pernah 

hadir. Dengan syarat bahwa tergugat telah dipanggil secara sah, 

resmi dan patut. Serta ketidakhadirannya tidak disertai alasan 

yang sah. 

c) Putusan contradictoir, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan 

dimana salah satu pihak tidak hadir saat putusan dibacakan, 

akan tetapi pada persidangan sebelumnya salah satu pihak selalu 

atau pernah hadir. 

d) Putusan Gugur, adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan 

disebabkab penggugat tidak pernah hadir selama persidangan. 

Hal ini dinilai bahwa penggugat tidak mempunyai itikad untuk 

memperjuangkan hak-haknya atau dipandang kurang serius. 

2. Berdasarkan sifat putusan 

a) Putusan Declaratoir, adalah putusan pengadilan yang dalam 

amarnya memberikan penegasan terhadap hubungan atau 

kedudukan hukum diantara para pihak yang berperkara. 

b) Putusan Constitutief, hampir mirip dengan putusan declaratoir, 

putusan constitutief adalah putusan yang memuat peniadaan 

atau menciptakan hubungan atau kedudukan hukum tertentu. 
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c) Putusan Condemnatoir, putusan yang memberikan 

penghukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan atau 

tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 

3. Ditinjau dari waktu penjatuhan 

a) Putusan Sela, adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan 

akhir. Bertujuan untuk mempermudah proses pemeriksaan 

persidangan. Menjawab soal-soal seperti kompetensi relatif 

pengadilan. Putusan sela masih terbagi menjadi putusan 

preperatoir, interlocutoir, insidentil dan provisi. 

b) Putusan Akhir, putusan yang dijatuhkan untuk memberikan 

jawaban atas sengketa, atau suatu perkara diantara para pihak. 

4. Putusan dalam peradilan pidana 

a) Putusan Bebas atau vrijspraak , putusan yang dijatuhkan kepada 

terdakwa karena tidak terbuktinya dakwaan penuntut umum 

dengan tidak terpenuhinya minimum  2 alat bukti dan keyakinan 

hakim. Putusan bebas didasarkan pada Pasal 191  ayat 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa; 

Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 

di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan maka terdakwa diputus bebas 

b)  Putusan Lepas atau onslag van recht vervolging , adalah 

putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dicantumkan 

dalam dakwaan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana. 
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c)  Putusan Pemidanaan atau veroordeling adalah putusan pengadilan 

yang menjatuhka pidana kepada terdakwa atas dasar terbuktinya 

surat dakwaan secara sah dan meyakinkan, dengan minimum 2 

(dua) alat bukti dan keyakinan hakim. 

Putusan yang dijatuhkan selain didasarkan pada norma hukum, 

lebih tinggi harus didasarkan pada asas – asas sebagai berikut : 

1.  Asas Musyawarah Majelis 

Asas ini mengamanatkan bahwa putusan hakim harus didasari oleh 

musyawarah majelis hakim. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  

“(1)Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan 

hakim yang bersifat rahasia. 

(2)Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan. 

(3)Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai 

mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam 

putusan” 

2. Asas Keterbukaan 

Nilai yang diamanatkan pada asas ini adalah nilai peradilan yang 

wajar dan adil atau fair trial. Dalam tataran praktik asas ini 

diterapkan sebagai dasar diselenggarakannya  pembacaat putusan 

dalam sidang yang terbuka untuk umum. Asas ini bertujuan untuk 

menghindari peradilan yang berat sebelah, menciptakan 



23 
 

 

kepercayaan terhadap badan peradilan dengan memberikan akses 

terhadap publik dan membuat hakim akan bersikap cermat dan hati-

hati dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. 

3. Asas Putusan Tertulis 

Putusan adalah produk hukum dari pengadilan. Berupa akta otentik 

yang memuat putusan mengenai suatu perkara, memiliki kekuatan 

pembuktian dan bersifat mengikat bagi yang berperkara. Dalam 

tataran praktik asas ini diterapkan dengan bentuk registrasi perkara 

dan salinan putusan yang diberikan kepada pihak yang berperkara 

apabila diminta. Lain dari itu putusan sebagai suatu produk hukum 

haruslah memuat syarat formil sesuai pada Pasal 197 KUHAP. 

4. Mengadili Seluruh Bagian 

Asas ini menjadi kewajiban bagi hakim untuk memeriksa dan 

mengadili seluruh pokok persengketaan yang dihadapkan 

kepadanya. Putusan tidak boleh bersifat parsial atau hanya mengadili 

sebagian gugatan. Sederhananya adalah gugatan adalah seluruh 

gugatan yang didasari dengan fundamentum petendi. 

5. Asas Alasan Yang Cukup 

Asas ini mengamanatkan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan 

terhadap suatu perkara haruslah didasari dengan pertimbangan 

hukum atau legal reasoning dan alasan yang wajar ratio decidendi. 

Manifestasi dari asas ini terdapat pada Pasal 50 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menyatakan : 
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“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 

putusan juga harus memuat pasal terentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak 

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” 

 

6. Asas Ultra Petitum Partium 

Asas ultra petitum partium adalah asas yang membatasi seorang 

hakim untuk memutus perkara melebihi apa di tuntut. Hal ini 

dimaksudkan agar hakim tidak melampaui kewenangannya. Seiring 

perkembangan dan kebutuhan hukum, penerapan asas ini mulai 

sedikit lentur dengan beberapa syarat tertentu. 

Putusan hakim adalah manifestasi dari ditegakannya hukum materiil 

oleh hukum formil. Tujuan dari diadakannya hukum formil atau hukum  

acara adalah untuk menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran 

materiil. Sedangkan tujuan dikeluarkannya putusan pada peradilan pidana 

adalah untuk menyelesaikan perkara pidana, yang dimulai dari tingkat 

penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan persidangan. Putusan 

dikeluarkan untuk memberikan suatu keputusan mengenai suatu peristiwa 

yang diduga sebagai suatu tindak pidana dan kedudukan hukum terdakwa 

baik perseorangan ataupun korporasi. Setiap putusan menurut pandangan 

teori keadilan harus memuat tiga nilai dasar yaitu, nilai keadila, kepastian 

dan kemanfaatan hukum. 

Ketiga nilai tersebut sebisa mungkin dipadukan pada titik 

keseimbangan. Akan tetapi dengan bervariasinya perkara yang dihadapkan 

pada muka persidangan, hakim dapat menonjolkan salah satu nilai, 

sepanjang didasari dengan logika yang wajar. Pandangan mengenai nilai 
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yang harus didahulukan merupakan kearifan dan kebijksanaan masing-

masing hakim. 

2.3.2. Pertimbangan Hakim 

Setiap putusan hakim selalu mengandung pertimbangan. Undang-

Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

memberikan pengertian bahwa pertimbangan adalah pandangan atau 

pendapat Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat keadaan 

yang meringankan dan memberatkan pelaku. Rifai ( 2010 : 105-112 ) 

berpendapat bahwa terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan 

kepadanya yaitu : 

a. Teori Keseimbangan 

Teori ini menghendaki kesimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh undang-undang dengan pihak yang berperkara. 

Seperti kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat dan 

kepentingan masyarakat yang terdampak perkara. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan merupakan karya 

Hakim, hasil buah pemikiran dan pertimbangan yang matang. 

Oleh karena Hakim merdeka dalam putusannya, kemudian 

Hakim dapat menyesuikan pertimbangan-pertimbangan sesuai 

keadaan dan duduk perkara. Atas pertimbangan ini kemudian 

ditetapkan pidana kepada sesuai dengan batas kewajaran. 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 
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Orientasi dari teori ini adalah bahwa proses penjatuhan perkara 

haruslah sistematis dan mengandung prinsip kehati-hatian, 

terutama dengan putusan-putusan hakim terdahulu. Hal ini 

dilakukan untuk menjamin konsistensi. Pendekatan keilmuan ini 

dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu kepada hakim 

agar dalam memutus perkara tidak hanya didasarkan pada 

keyakinan dan intuisi semata. 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Bagi seorang 

hakim pengalaman akan membantu dirinya untuk mengadili 

setiap putusan yang dihadapkan kepadanya. Pengalaman tersebut 

dapat berupa pengalaman sehari-hari ataupun pengalaman 

putusan yang terdahulu beserta dampaknya terhadap pelaku, 

korban dan masyarakat. 

e. Teori Ratio Dicidendi 

Teori ini berorientasi pada filsafat dasar, dimana putusan akan 

mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan perkara 

yang disengketakan. Kemudian menggunakan peraturan 

perundang-undangan yang ada sepanjang relevan dengan perkara. 

Kemudian landasan filsafat kan peraturan perundang-undangan 

tersebut dipadukan dengan pertimbangan yang jelas dan 

berdasarkan akal rasional yang wajar. 

Dalam putusannya, baik eksplisit maupun implisit hakim akan 

menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. 
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a) Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang muncul dan 

didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. 

Kemudian oleh undang-undang pertimbangan tersebut merupakan 

unsur yang harus dicantumkan dalam putusan. Bahwa 

pertimbangan yuridis meliputi sebagai berikut : 

a. Dakwaan Penuntut Umum 

Dakwaan merupakan dasar di dalam pemeriksaan 

persidangan. Surat dakwaan memuat identitas terdakwa, 

perbuatan-perbuatan yang disangkakan dan waktu perbuatan 

tersebut dilakukan. Dakwaan dibacakan dalam persidangan 

kemudian dipertimbangkan oleh hakim. 

b. Keterangan Terdakwa 

Berdasarkan Pasal 184 huruf e KUHAP, keterangan terdakwa 

merupakan salah satu alat bukti. Keterangan terdakwa adalah 

apa yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan mengenai 

perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri. Pernyataan 

tersebut dapat besifat pengakuan ataupun penolakan. 

c. Keterangan Saksi 

Proses pembuktian dalam persidangan merupakan hal 

terpenting dalam persidangan, dalam proses inilah dakwaan 

penuntut umum akan diuji. Salah satu komponen penting 

dalam proses pembuktian adalah keterangan saksi. Ia 

merupakan alat bukti sepanjang keterangan saksi berkaitan 
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dengan perkara. Dapat berupa keterangan yang dilihat, 

didengar atau dirasakan sendiri oleh seorang saksi. 

d. Barang Bukti 

Barang bukti merupakan seluruh atau sebagian benda yang 

dapat dikenakan penyitaan oleh penuntut umum guna 

kepentingan pemeriksaan persidangan. Benda tersebut dapat 

merupakan instrumen dan atau hasil kejahatan. Akan tetapi 

barang bukti bukan merupakan alat bukti. Barang bukti hanya 

untuk mendukung keyakinan hakim terhadap suatu perbuatan. 

e. Pasal-Pasal Hukum Pidana Materiil 

Perbuatan yang dilkukan oleh terdakwa selalu dihubungkan 

dengan peraturan hukum pidana. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak 

pidana dan penuntut umum akan berusaha membuktikan 

kesalahan terdakwa dengan alat bukti dan berusaha 

meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. 

b) Pertibambangan Non Yuridis 

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang muncul 

diluar persidangan. Dapat berupa keadaan sosial pelaku maupun 

pihak lain. 

a. Latar Belakang Terdakwa 

Setiap terdakwa memiliki background masing masing. Dalam 

hal ini Hakim akan mempertimbangkan latar belakang 

terdakwa dan motif ataupun dorongan yang membuat 
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terdakwa melakukan tindak pidana. Latar belakang akan 

mempengaruhi sejauh mana terdakwa dapat dipersalahkan atas 

tindak pidana yang dilakukannya. 

b. Akibat Perbuatan 

Setiap tindak pidana menimbulkan dampak yang relatif kecil 

hingga masif dan meluas. Dampak tersebut menunjukan 

tingkat kefatalan suatu tindak pidana. Akibat perbuatan akan 

dipertimbangkan sebagai hal yang dapat meringankan atau 

memberatkan pidana yang dijatuhkan.  

c. Kondisi Terdakwa 

Kondisi terdakwa menentukan tingkat pertanggung jawaban 

terdakwa terhadap perbuatan yang diduga dilakukannya. 

Sejauh mana perbuatan itu dimaksudkan dan sejauh mana 

kondisi fisik dan psikis terdakwa dapat dipertanggung 

jawabkan. 

d. Agama Terdakwa 

Kondisi spiritual terdakwa juga akan dipertimbangkan oleh 

hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengukur sejauh mana pemulihan terhadap pelaku, 

ditinjauu dari ketaatanya pada agama yang dianutnya. 

e. Catatan Tindak Pidana 

Record, rekam jejak terdakwa akan mempengaruhi 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini 

terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
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apakah merupakan kejahatan yang dilakukannya pertama kali 

atau recidive. 

2.3.3. Jaminan 

Jaminan dalam bahasa belanda diartikan sebagai zakerheid. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata jamin 

yang berarti tanggung atau tanggungan. Mariam Badrulzaman 

(2005:12) berpendapat, jaminan merupakan suatu tanggungan yang 

diberikan oleh kreditur atau orang yang dikuasakan kepada kreditur atas 

suatu kewajiban dalam perikatan. Secara sederhana jaminan merupakan 

aset yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai 

sebuah janji apabila tidak dapat melunai pinjaman. Karakteristik yang 

dapat diidentifikasi dari jaminan adalah sebagai berikut : 

1) Bersifat sebagai suatu pemenuhan atas suatu kewajiban. 

2) Jaminan merupakan banda yang dapat dinilai dengan uang. 

3) Timbul dikarenakan adanya perikatan antara debitur dan 

kreditur. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan jaminan adalah 

harta pribadi dari terdakwa yang diserahkan kepada korban. Bahwa 

penyerahan tersebut dilakukan sebagai jaminan atas kerugian yang 

diderita oleh korban atas tindak pidana yang dilakukannya. Jaminan 

tersebut merupakan bagian dari kesepakatan untuk menyelesaikan 

perkara diluar pengadilan. Menurut  Rachmadi Usman ( 2003 : 286 ), 

jaminan atas suatu kewajiban perikatan mempunyai beberapa fungsi 

sebagai berikut : 
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1) Memberikan hak dan kuasa kepada kreditur untuk mendapatkan 

pelunasan dari debitur apabila melakukan wanprestasi, yaitu 

melakukan pemenuhan atas suatu kewajiban baik jumlah, waktu 

dan jenis pemenuhan kewajiban. 

2) Memperkecil peluang kerugian yang mungkin dapat diderita oleh 

kreditur apabila debitur tidak melakukan pemenuhan kewajiban 

karena melarikan diri atau tidak mampu. 

3) Mendorong debitur untuk melakukan pemenuhan atas 

kewajibannya baik dari segi jumlah, waktu dan jenis kewajiban 

agar debitur tidak kehilangan atas benda atau barang yang 

dijadikan jaminan. 

2.3.4. Ganti Kerugian 

Ganti kerugian kepada korban atau lebih sering disebut sebagai 

restitusi adalah pembayaran sejumlah biaya oleh seseorang karena 

adanya kerugian yang dialami oleh orang lain. Restitusi muncul sebagai 

upaya untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban 

yang dapat dinilai dengan uang (Ahmad Sofian, 2018). Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian, 

pemulihan kondisi korban, atau penggantian kerugian kepada korban 

yang mengalami kerugian fisik dan mental. Theodorah Syah Putri ( 

2006 : 7 ) berpendapat bahwa restitusi adalah pembayaran ganti rugi 

sebagai perwujudan pengertian dari penderitaan korban yang harus 

dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya. 
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Ketentuan mengenai restitusi terdapat pada beragam peraturan 

perundang-undangan, diantaranya adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP memberikan peluang bagi 

korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian. Peluang 

tersebut didapat dengan cara mengajukan penggabungan perkara 

pengganti kerugian. Permohonan ganti rugi baru akan dikabulkan 

setelah pokok perkara tindak pidana berkekuatan hukum tetap. 

Hanya saja ganti rugi yang diakomodir dalam penggabungan perkara 

hanya kerugian materil atau kerugian yang dapat dinilai dengan 

uang, untuk kerugian imateriil tidak diakomodir dalam ketentuan ini. 

Lain dari itu korban haruslah berkomunikasi intens dengan Penuntut 

Umum mengenai gugatan ganti kerugian yang akan dimasukan 

kedalam surat tuntutan. 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia 

Korban pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Pasal 35 

mendapat ganti rugi berupa pengembalian harta milik, kehilangan, 

penderitaan dan pengganti biaya lain atas tindak pelanggaran hak 

asasi manusia. Permohonan ganti kerugian tersebut diajukan oleh 

korban, yang kemudian dimasukan kedalam surat tuntutan Penuntut 

Umum. Pelaku pelanggaran hak asasi manusia berkewajiban untuk 
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menjalani putusan maksimal 30  (tiga puluh) hari sejak putusan 

berkekuatan hukum tetap. 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Bentuknya ganti kerugian kehilangan kekayaan/penghasilan, 

penderitaan, biaya perawatan medis, psikologis, kerugian lain yang 

diderita oleh korban diajukan sebelum putusan karena akan 

dijatuhkan sekaligus dalam amar putusan. Restitusi diberikan dalam 

14 hari setelah putusan berkekuatan tetap dan dititipkan di 

pengadilan negeri. Jika tidak memenuhi kewajiban restitusi, dapat 

melapor kepada pengadilan dan pengadilan membuat surat 

peringatan tertulis, jika tidak dindahkan memerintahkan Jaksa 

Penuntut Umum untuk menyita dan melelang barang. Jika tidak 

mampu membayar diganti dengan kurungan maksimum 1 tahun. 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Manusia 

Korban tindak pidana human trafficking berhak mendapatkan 

restitusi. Ditegaskan pada Pasal 48 bahwa restitusi dapat diminta atas 

kerugian yang berupa kehilangan kekayaan atau penghasilan, 

penderitaan, biaya atas perawatan dan pemulihan fisik maupun 

psikis serta kerugian-kerugian lain yang diderita atas terjadinya 

tindak pidana. Restitusi dapat diberikan setelah dikeluarkannya 

putusan mengenai pokok perkara tingkat pertama. Bahwa restitusi 

harus dicantumkan dalam amar putusan dan dilaksanakan dalam 
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jangka waktu empat belas hari sejak putusan berkekuatan hukum 

tetap. Pemberian restitusi dapat dititipkan pada pengadilan tempat 

perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh hakim. 

2.3.5. Keadaan Yang Meringankan 

Hukum pidana positif belum memberikan ketentuan dan batasan 

mengenai keadaan-keadaan yang dapat dipertimbangkan untuk 

meringankan pemidanaan. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan 

dalam Buku  I ( satu ) Bab III Kitab Undang-Undang Hukuk Pidana 

yang dapat mempengaruhi berat atau lamanya pemidanaan, yaitu : 

1) Ketidakmampuan Bertanggung Jawab 

Ketentuan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab 

sejalan dengan ajaran dualistis. Terdapat pada Pasal 44 KUHP 

yang menyatakan: 

“(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 

pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan 

jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim 

dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kedalam 

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.” 

 

2) Belum Dewasa 
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Ketentuan belum dewasa dapat sebagai alasan peniadaan 

penuntutan terdapat pada Pasal 45 KUHP yang menyatakan bahwa : 

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa 

karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, 

hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah 

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, 

tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah 

diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika 

perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran 

berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 

517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua 

tahunsejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau 

salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah 

menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.” 

Ketentuan yang lebih khusus mengenai batas belum dewasa atau 

sekarang disebut sebagai anak, diatur dalam Undang-Undang 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 

menyatakan bahwa :  

(1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

Ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana 

berbeda dengan orang dewasa. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi pidana 

maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah separuh dari 

ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa. Pasal 3 

dalam undang-undang ini juga memberikan ketentuak bahwa anak tidak 

dapat dijatuhi pidana mati dan seumur hidup. Dalam hal anak 
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melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 

seumur hidup maka dijatuhkan pidana selama maksimal 10 ( sepuluh ) 

tahun. 

3) Percobaan 

 KUHP tidak memberikan definisi khusus mengenai apa yang 

dimaksud dengan percobaan. Akan tetapi Pasal 53 KUHP 

memberikan unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai 

percobaan. Unsur-unsur tersebut adalah : 

a) Niat 

b) Perbuatan permulaan 

c) Tidak terjadinya akibat perbuatan bukan karena kehendak dari 

pelaku 

Terhadap tindak pidana percobaan dikenakan pidana maksimum 

pidana pokok dikurangi sepertiga. Berikut adalah bunyi ketentuan 

Pasal 53 KUHP  

“(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu 

telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak 

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena 

kehendaknya sendiri. 

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal 

percobaan dikurangi sepertiga.” 

4) Penyertaan 

Tindak pidana sering kali tidak dilakukan seorang diri, melainkan 

melibatkan orang lain. Pembantuan terhadap suatu tindak pidana 

mempunyai akibat hukum tersendiri. KUHP mengklasifikasikan 
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penyertaan menjadi pembantuan dan penganjur. Terhadap 

pembantuan dapat dipidana sebagai pelaku dengan ancaman pidana 

pokok dikurangi sepertiga. Ketentuan  keringanan pidana ini 

terdapat pada Pasal 57 KUHP yang menyatakan : 

“(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap 

kejahatan, dikurangi  sepertiga. 

(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup,dijatuhkan 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.” 

5) Keadaan Lain Diluar Tindak Pidana 

  Pertimbangan keadaan yang meringankan pemidanaan tidak 

hanya terbatas pada apa yang disebutkan diatas, oleh karena 

perkembangan hukum dan tidak atau belum diaturnya mengenai 

mitigating circumtances, membuat pertimbangan ini meluas dan 

variatif dalam setiap putusan. Seperti kesepakatan damai antara 

korban dan pelaku, pengembalian kerugian akibat tindak pidana oleh 

pelaku kepada korban (Putusan No 186/PID.B/2018/PN.JktTim), 

dan jaminan (Putusan No270/Pid.B/2018/PN.Smg). Tidak ada 

limitasi yang jelas tentang keadaan-keadaan yang dapat digunakan 

sebagai keadaaan yang meringankan pemidanaan, juga tidak ada 

rumusan kalkulasi yang jelas bagaimana pengaruh pertimbangan 

keadaan yang meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan. 
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Akan tetapi hakim sedapat mungkin, harus menjelaskan bagaimana 

pertimbangan tersebut dapat mempengaruhi pemidanaan baik dari 

segi filosofis, sosiologis maupun yuridisnya ( Dwi Hananta, 2018 : 

88 ). 
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2.4 Kerangka Berpikir 
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Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 270/PID.B/2018/PN.SMG 

Peraturan Perundang-

undangan 
Data Penunjang Studi Pustaka 

1. Kedudukan jaminan pengganti pertimbangan keadaan 

yang meringakan pemidanaan. 

2. Tinjauan yuridis terhadap barang yang dijadikan 

jaminan pada putusan nomor 270/PID.B/2018/PN.SMG 
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5. BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian serta 

pembahasan maka penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Bahwa secara kajian yuridis, jaminan pengganti kerugian sebagai 

pertimbangan keadaan yang meringankan pemidanaan tidak diatur secara 

jelas dan tegas dalam sistim hukum pidana nasional. Akan tetapi terdapat 

ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi kaitan untuk mempertimbangkan 

jaminan tersebut. Yaitu Pasal 5 ayat 1 perihal pertimbangan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat dan Pasal 8 ayat 2 perihal sifat baik terdakwa pada 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  

5.1.2  Pemulihan kerugian yang bersifat mengembalikan maupun mengganti 

baik seluruh atau sebagian kerugian suatu tindak pidana penggelapan dalam 

jabatan, tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengakibatkan 

pengurangan pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan pemulihan kerugian 

tersebut, untuk dapat digunakan sebagai hal yang meringankan pemidanaan 

merupakan kewenangan subjektif masing-masing penegak hukum. 

5.2. Saran 
 

5.2.1 Diperlukan pembaharuan hukum pidana perihal dasar hukum 

pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan pemidanaan 

untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan disparitas pidana yang 

mencolok. 
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5.2.2 Perlu dilakukan pembaharuan pedoman teknis penegak hukum, bahwa 

untuk pemulihan kerugian agar dapat dipertimbangkan sebagai sebuah 

pertimbangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai dengan 

dikeluarkannya putusan hakim.
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