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KATA PENGANTAR 

 

“Memantau Peradilan untuk Memperkuat  

Judicial Integrity” 

 

Pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang luar 

biasa, sebab korupsi itu merupakan extra ordinary crime. 

Dalam upaya tersebut dibutuhkan berbagai perbaikan, 

dorongan, dan dukungan dari semua kalangan, untuk 

melakukan pengawasan dan koreksi baik dari segi instrumen 

hukum maupun dari segi institusinya.  

Pada tahun 2009, Mahkamah Agung berdasarkan 

Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi, membentuk Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi (Tipikor) di beberapa daerah secara 

bertahap. Pengadilan yang dirancang khusus untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tindak 

pidana korupsi.  Dengan kekhususnya tersebut, Pengadilan 

Tipikor diharapkan semakin menguatkan dan meningkatkan 

efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan 

penegak hukum lain, Kepolisian dan Kejaksaan.  

Di sisi lain, pasal 11 United Nation Conventions 

Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi oleh 
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Republik Indonesia, mewajibkan negara untuk melakukan 

upaya-upaya yang terkait dengan Peradilan dan Penuntutan 

(Judiciary and Prosecution Process), yaitu dengan 

melakukan upaya untuk memperkuat integritas dan untuk 

mencegah kesempatan korupsi di antara anggota peradilan.  

Untuk mendukung penegakan Judicial Integrity 

tersebut, KPK bekerjasama dengan Komisi Yudisial yang 

berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan menjaga 

pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 

(KEPPH).  KPK juga bekerjasama dengan 33 Universitas 

seluruh Indonesia untuk melakukan perekaman persidangan 

Tipikor di semua PN.Tipikor. 

Sejalan dengan itu, untuk memperkuat sinergi antara 

KPK dengan jaringan masyarakat Pemantauan Peradilan 

dilakukan serangkaian diskusi, pengumpulan data tentang 

kinerja Pengadilan Tipikor dan untuk memastikan adanya 

transparansi serta akuntabilitas dari lembaga tersebut. 

Pemantauan Pengadilan Tipikor juga dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa, langkah-langkah advokasi yang akan 

dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil juga berguna 

untuk kemajuan lembaga dan sistem peradilan di negeri ini. 

Kampus dan organisasi masyarakat sipil pemantau 

peradilan sebagai mitra strategis KPK, tentunya mempunyai 



 

vii 

 

kompetensi dan sumberdaya manusia yang komplit. 

Pengalaman lapangan dan pijakan teori yang kuat menjadi 

dasar dibuatnya kumpulan makalah ini. Kami yakin bahwa, 

pemantauan Pengadilan Tipikor juga merupakan alat 

pendidikan yang berharga bagi para mahasiswa hukum, 

aktifis anti korupsi, praktisi, dan masyarakat sipil lainnya 

untuk mempelajari mekanisme peradilan. 

Tema besar yang kami angkat dalam kumpulan 

makalah ini adalah tentang disparitas putusan hakim. 

Setidaknya, melalui melalui buku ini kita bisa mendapatkan 

gambaran mengenai wajah Peradilan Tindak Pidana Korupsi 

di negeri ini. Buku ini sangat menarik karena makalah dalam 

buku ini ditulis oleh para akademisi dari 31 kampus mitra 

kerja perekaman sidang KPK dari seluruh Indonesia. 

Akhirnya, terima kasih kepada semua kolega yang 

telah meluangkan waktunya untuk menulis makalah disela 

kesibukan masing-masing. Sekecil apapun upaya untuk yang 

kita lakukan, kami berharap buku ini bisa memberikan 

kontribusi dan pemikiran positif kepada sistem dan lembaga 

peradilan Indonesia.  

Jakarta, 28 Mei 2018 

Plt. Direktur PJKAKI KPK 

Insan Fahmi 
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DISPARITAS DAN RENDAHNYA VONIS KASUS 

TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH 

Mukhlis, S.H., M.Hum1 

 

 

Latar Belakang  

Penjatuhan hukuman oleh hakim perlu menjadi 

perhatian, karena penjatuhan pidana harus memenuhi tiga 

unsur penting yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan 

keadilan. Ketiga unsur ini harus diterapkan secara 

proporsional oleh hakim, sehingga disparitas pemidanaan 

merupakan point penting yang harus ditelaah dalam ilmu 

hukum pidana.  

Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya 

perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan 

dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik sama. 

Disparitas adalah ketidak setaraan hukuman antara kejahatan 

yang serupa (same offence) dalam kondisi atau situasi serupa 

(comportable circumstances).2  

                                                 
1 Ketua Tim Kerja Perekaman Persidangan Fakultas Hukum Universitas 

Syiah Kuala Darussalam - Banda Aceh 
2 Litbang Mahkamah Agung, kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi 

untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum dan 

Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 hal.6. 
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Disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana 

terjadi dalam hal yang wajar, karena hampir tidak ada 

perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas 

pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan 

hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa 

sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan 

serta dapat menimbulkan kecurigaan dan hilangnya 

kepercayaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus 

mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana 

dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk 

menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para 

pelaku kejahatan, namun memperkecil tentang perbedaan 

penjatuhan hukuman tersebut.  

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara 

korupsi bukan hal yang baru. Adanya disparitas pemidaan 

dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang 

mendorong lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, dimana salah satu perubahan yang terjadi 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah 

perumusan ancaman hukumannya. Dalam UU tersebut 

ancaman pidana khusus mulai diatur kembali, serupa dengan 

model pengaturan dalam Code Penal Napoleon. 3 

                                                 
3 Indonesia Corruption Watch, Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan 

Perkara Tindak Pidana Korupsi, 2014: 11. 
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Disparitas pemidanaan perkara korupsi dapat terjadi 

tidak hanya penjatuhan pidana penjara atau pidana pokok, 

tetapi juga meliputi disparitas penjatuhan pidana uang 

pengganti.  

Fenomena disparitas pemidanaan terjadi di Aceh baik 

dalam penjatuhan hukuman pokok maupun juga hukuman 

tambahan berupa pembayaran uang pengganti. 

Gambaran Disparitas Pemidanaan dan Rendahnya 

Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi di Aceh 

Tindak pidana korupsi di Aceh dari tahun ke tahun 

makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan 

bermasyarakat. Perkembangan korupsi selama rentang 

waktu terakhir (2014-Oktober 2017) tidak semakin 

berkurang, bahkan semakin bertambah baik sisi kuantitatif 

maupun dari sisi kualitatif. Pada akhir Oktober 2017 jumlah 

perkara korupsi di Aceh yang diadili oleh Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Banda Aceh berjumlah 50 perkara. 

Pada tahun 2017 perkara korupsi yang dilakukan 

perekaman ada 5 Nomor  Perkara dengan rincian sebagai 

berikut:   

1. Perkara Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BNA  

terdakwa melakukan Tindak pidana korupsi yang 

dilakukan terdakwa merupakan penyalahgunaan 

wewenang uang pajak yang tidak disetorkan ke kas 
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negara dan potongan pajak penghasilan (PPh) dan pu-

ngutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal 

dari perhitungan pembayaran kegiatan atas beban 

APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkab Bireuen 

sejak tahun 2007 hingga 2010 dan pencucian uang 

yang diduga dilakukan oleh tersangka Muslem yang 

mana Terdakwa tidak menyetorkan pungutan pajak ke 

kas negara sejak tahun 2007 hingga 2010, tapi 

disimpan di rekening pribadi. Kerugian Negara 

sebesar Rp. 27.609.164.186,00. Jaksa menuntut 

pidana penjara 8 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 

500.000.000,- subsider 6 bulan penjara. Putusan 

hakim 15 tahun dan denda  Rp. 500.000.000,- subsider 

1 tahun penjara. 

2. Perkara No. 23/pid.sus/TPK/2017/PN.BNA Hidayat, 

S.Sos dengan menggunakan cek yang ditarik dari 

rekening migas tidak disetorkan ke rekening 

penampung pajak/norminatif sebanyak 26 lembar cek 

yang dibuat sejak 19 Desember 2009 sampai dengan 

06 Desember 2010. Kerugian negara sebesar Rp. 

22.317.513.106,00. Jaksa menuntut 12 tahun penjara 

dan hakim menjatuhkan putusan 8 tahun.   

3. Perkara No. 24/pid.sus/TPK/2017/PN.BNA  Drs. 

Muktharuddin Bin nyak adji Jabatan selaku staf Biro 
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Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe 

Aceh Sebagai orang yang melakukan atau turut serta 

melakukan perbuatan, bersama- sama tidak 

melakukan tata kelola keungan dengan baik yaitu 

telah melakukan penarikan-penarikan dana secara 

tunai dari rekening Migas nomor 010.01.02.121090.1 

Pemerintah Aceh untuk kepentingan pribadi terdakwa 

bersama sama dengan saksi. Jaksa menuntut 10 tahun 

sedangkan putusan hakim 7 tahun penjara. 

4. Perkara No. 29/pid.sus/TPK/2017/PN.BNA  Bahwa 

terdakwa Siti Maryani  selaku  kuasa pengguna 

anggaran (KPA),  pada Dinas pendapatan dan 

kekayaan Aceh pada perkara ini berdasarkan laporan 

hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara 

perkara dugaan penyimpangan dalam pengadaan 1 

unit mobil pemadaman modern untuk kota banda aceh 

pada dinas dan kekayaan aceh dan tindak pidana 

korupsi ini dilakukan secara bersama. Kerugian 

negara sebesar Rp. 4.757.784.604,00.  Jaksa menuntut 

dengan 8 tahun dan putusan hakim 4 tahun penjara. 

5. Perkara No. 30/pid.sus/TPK/2017/PN.BNA  Bahwa 

terdakwa Syahrizal selaku ketua POKJA berdasarkan 

surat penugasan kepala ULP ),  pada Dinas 

pendapatan dan kekayaan Aceh pada perkara ini 
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berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka 

perhitungan kerugian Negara perkara dugaan 

penyimpangan dalam pengadaan 1 unit mobil 

pemadaman modern untuk kota Banda Aceh pada 

dinas dan kekayaan aceh dan tindak pidana korupsi ini 

dilakukan secara bersama. Jaksa menuntut 8 tahun dan 

hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara.  

6. Perkara Nomor: 31/Pidsus/TPK/2017 bahwa terdakwa 

Dheny Octa Priadi dan Ratziati,  Bahwa terdakwa  I  

Dheny octa priadi selaku direktur PT. dhezan karya 

perdana dan terdakwa II Ratziati selaku komisaris, 

pada perkara damkar ini PT. dhezan karya perdana 

selaku yang mengambil tender pengadaan mobil 

damkar. Jaksa menunut 8 tahun dan hakim 

menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara. 

Perkara Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BNA hakim 

telah menjatuhkan hukuman relatif  berat  Putusan hakim 15 

tahun dan denda  Rp. 500.000.000,- subsider 1 tahun penjara 

dari tuntutan jaksa sebesar 8 tahun 6 bulan dengan denda Rp. 

500.000.000,- subsider 6 bulan, namun berdasarkan 

keterangan ketua Majelis setelah diajukan banding oleh JPU, 

hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana lebih ringan 

dari yang dituntut yaitu sebesar 6 bulan.   
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Berdasarkan data di atas menunjukkan telah terjadi 

disparitas pidana terhadap perkara yang  sama yaitu korupsi 

penyimpangan dalam pengadaan 1 unit mobil pemadaman 

modern untuk kota Banda Aceh pada dinas dan kekayaan 

aceh dan tindak pidana korupsi ini dilakukan secara bersama 

nomor 4, 5 dan 6 di atas.  Putusan yang dijatuhkan kepada 

terdakwa Siti Maryani selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

sebesar 4 tahun sedangkan untuk rekanan Dheny Octa Priadi 

dan Ratziati sebesar 7 tahun sebagai rekanan. Selaku kuasa 

pengguna anggaran telah menaikkan harga pada Rencana 

Anggaran dan korupsi tidak akan terjadi jika tidak terjadi 

kerjasama diantara KPA dengan rekanan.  

Selain penjatuhan pidana pokok, juga disparitas 

terjadi terhadap penjatuhan pidana tambahan pembayaran 

uang pengganti dengan rentang besaran uang pengganti yang 

bervariatif begitu juga besaran  penjara pengganti yang 

dijatuhkan juga cukup bervariatif.  

Penjatuhan pidana oleh hakim/Pengadilan Tipikor 

Banda Aceh pada umumnya dirasakan masih relatif ringan 

sehingga belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak 

pidana korupsi dan kasus korupsi di Aceh masih cukup 

tinggi setiap tahunnya.  

Pada tahun 2014 korupsi di Aceh berjumlah 63 kasus, 

tahun 2015 berjumlah 63 kasus, tahun 2016 berjumlah 51 
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kasus dan pada tahun 2017 pada akhir Oktober telah 

mencapai 50 kasus. Semua ini yang ditangani oleh 

Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Hal ini menunjukkan 

bahwa perkara korupsi di Aceh masih sangat tinggi. 

Faktor Terjadinya Disparitas Putusan 

Sistem Eropa Kontinental (civil law system) sangat 

mempengaruhi sebagian sistem hukum Indonesia, sehingga 

disparitas putusan pasti terjadi, karena  civil law syistem 

lebih menitik beratkan aturan pada undang-undang. Kondisi 

ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum Anglo 

Saxon yang menitik beratkan hukum pada yurisprudensinya. 

Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan 

pemidanaan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-undang 

Undang-undang Tipikor justru yang dapat 

menimbulkan disparitas, karena penggunaan hukum 

pidana sebagai premium remidium. Perbedaan 

ancaman pidana minimal, misalnya pada Pasal 2 dan 

Pasal 3 Undang-undang Tipikor dapat menyebabkan 

terjadinya disparitas putusan pemidanaan. Pasal 2 

mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 

mengatur pidana minimal 1 tahun. Permasalahannya 
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muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa 

saja termasuk pihak lain di luar penyelenggara negara, 

sedangkan Pasal 3 khusus ditujukan kepada kepada 

penyelenggara negara. Hal ini terjadi pada perkara 

Nomor  Perkara No. 29/pid.sus/TPK/2017/PN.BNA 

 hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun karena sebagai 

kuasa pengguna anggaran (KPA),  pada Dinas 

pendapatan dan kekayaan Aceh sedangkan dalam 

kasus yang sama pada  Perkara Nomor: 

31/Pidsus/TPK/2017 bahwa terdakwa sebagai rekanan 

dijatuhkan hukuman 7 tahun. 

 

2. Faktor Hakim  

Disparitas penjatuhan pidana bisa bersumber dari 

hakim itu sendiri, antara lain terjadi karena adanya 

pemahaman ideologis yang beragam terhadap nilai-

nilai dasar atau falsafah penghukuman dalam 

mengikuti aliran hukum pidana baik klasik atau 

modern. Selanjutnya dalam hukum pidana positif 

Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat 

luas untu memilih jenis pidana yang dikehendaki, 

sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif 

pengancaman pidana di dalam undang-undang. Faktor 

lain dapat terjadi karena masalah kepribadian hakim, 
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termasuk di dalamnya masalah mentalitas hakim dan 

faktor lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi 

penjatuhan hukuman. 

Kesimpulan 

Disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana 

terjadi ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan 

antara perkara yang serupa sedemikian besar, sehingga 

menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan 

kecurigaan dan hilangnya kepercayaan di masyarakat. 

Disparitas bukan untuk dihilangkan,  namun memperkecil 

tentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut. Selain 

penjatuhan pidana pokok, disparitas terjadi terhadap 

penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti 

dengan rentang besaran uang pengganti yang bervariatif 

begitu juga besaran  penjara pengganti yang dijatuhkan juga 

cukup bervariatif.  

Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan 

pemidanaan perkara tindak pidana korupsi adalah Undang-

undang Tipikor justru yang dapat menimbulkan disparitas 

misalnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor 

dapat menyebabkan terjadinya disparitas putusan 

pemidanaan. Disparitas penjatuhan pidana bisa bersumber 

dari hakim itu sendiri, antara lain terjadi karena adanya 
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pemahaman ideologis yang beragam,kepribadian hakim, 

termasuk di dalamnya masalah mentalitas hakim dan faktor 

lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi penjatuhan 

hukuman. 

Perlu perumusan ulang sanksi pidana minimum dan 

maksimum dalam undang-undang Tipikor, dan adanya 

standar pembayaran denda dan uang pengganti dengan 

besaran penjara pengganti. 
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ANALISA DISPARITAS DAN RENDAHNYA 

VONIS PIDANA KASUS KORUPSI DI 

SUMATERA UTARA 

M. Dhana S. Ginting, S.H., M.Kn.1 

 

 

Latar Belakang 

Disparitas dapat diartikan sebagai suatu 

perbedaan terhadap besaran hukuman atau perbedaan 

jenjang hukuman yang dijatuhkan (vonis) oleh hakim 

dalam perkara pidana kasus korupsi yang memiliki 

karateristik/jenis pidana kasus korupsi yang sama. 

Kajian mengenai “Analisa Disparitas Vonis Pidana 

Kasus Korupsi dan Masih Rendahnya Vonis Perkara 

Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, 

merupakan suatu topik yang menarik dalam kajian ilmu 

hukum khususnya dalam ranah hukum pidana. 

Disparitas vonis Pidana Kasus Korupsi membawa 

problematika tersendiri dalam penanggulangan dan 

penegakan hukum di Indonesia. 

                                                 
1 Anggota Tim Kerja  Perekaman Sidang Universitas Sumatera Utara 
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Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman 

atau disparitas pemidanaan kasus korupsi menjadi 

permasalahan, ketika rentang perbedaan hukuman yang 

dijatuhkan antara perkara yang sama sedemikian besar, 

sehingga menimbulkan ketidakadilan dan 

ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat umum 

yang menilai sehingga muncul pula kecemburuan 

sosial, juga pandangan negatif oleh masyarakat 

terhadap institusi peradilan, yang kemudian akan 

berdampak pada sikap ketidakpedulian penegakan 

hukum dalam masyarakat. 

Disparitas pidana terkait dengan masalah 

pemidanaan (sentencecing atau straftoemaeting) 

khususnya lagi terhadap pemidanaan tindak pidana 

korupsiyang merupakan bagian penting dari hukum 

pidana,karena segala peraturan mengenai hukum pidana 

pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan.2 

Perkembangan terkait pemidanaan ini pula 

mengakibatkan pergeseran filsafat pemidanaan dari 

pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan 

                                                 
2H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan 

Pengamatan Narapidana, Jakarta, 1983, hal. 1.  
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mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku 

kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan 

disparitas pidana dimana belum ditentukan standart 

atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat 

ringannya pidana.3 

Disparitas vonis pidana kasus korupsi ini 

berhubungan pula terhadap rendahnya vonis perkara 

korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Asumsi 

dimaksud ialah dalam hal putusan, Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi merupakan kewenangan oleh hakim 

pengadilan yang menagani tindak pidana korupsi 

tersebut. Oleh karenanya hakim dalam memutuskan 

perkara tindak pidana korupsi harus dapat memberikan 

putusan yang seadil-adilnya, karena kewenangan hakim 

tersebut dapat berpengaruh pada cara pandang dan 

penilaian masyarakat terhadap peradilan. Disparitas 

vonis pidana kasus korupsi dapat dilihat sebagai wujud 

ketidakadilan yang mengganggu dan sangat 

berpengaruh dalam proses penegakan hukum.  

Disparitas vonis pidana kasus korupsiini tidak 

bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan 

                                                 
3Ibid, hal 7-8 
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vonis/hukuman untuk suatu perkara pidana kasus 

korupsi. Di Indonesia disparitas hukuman juga sering 

dihubungkan dengan independensi hakim, baik dan 

jahat pada diri terdakwa, dan politik hukum pidana 

dalam menanggulangi disparitas pidana diarahkan pada 

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.4 

 

Disparitas Vonis Pidana Kasus Korupsi Dilihat dari 

aspek Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 

a. Analisis Disparitas Vonis Pidana Kasus 

Korupsi  

Sebagaimana dalam uraian sebelumnya bahwa 

disparitas vonis tindak pidana korupsi dikenal adanya 

suatu kesenjangan dalam penjatuhan hukuman atau 

                                                 
4M. Roby Perdana Putra“Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Menanggulangi Disparitas Pidana Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi 

Dihubungkan Dengan Kebebasan Hakim”, Prosiding Ilmu Hukum 

Gelombang ke-2(dua) (ISSN: 2460-643X), Prodi Ilmu Hukum,  

Universitas Islam Bandung, 2015-2016, hal  764-765 
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vonis untuk jenis perkara yang sama. Untuk itu dalam 

setiap kasus pidana maka dikenal dengan disparitas. 

Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti 

Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam 

beberapa kategori yaitu:5 

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama. 

2. Disparitas antara tindak pidana yang 

mempunyai tingkat keseriusan yang sama 

Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu 

majelis hakim.  

3. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh 

majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana 

yang sama. 

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya 

disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman 

pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis 

pidana kasus korupsi maupun terhadap pidana lainnya. 

Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana 

akan memudahkan hakim dalam menetapkan 

                                                 
5Harkristuti Harkrisnowo, RekonstruksiKonsepPemidanaan: 

SuatuGugatanterhadap Proses LegislasidanPemidanaan di Indonesia, 

dalammajalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, 2003 hal. 28.   
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pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.6 

Disparitas vonispidana kasus korupsi merupakan 

suatu kewenangan hakim pada pengadilan yang 

menangani/mengadili kasus tindak pidana korupsi. 

Dalam hal disparitas dimaksud tidak memperlihatkan 

adanya perbedaan dan pertimbangan dalam hal-hal 

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 

terdakwa, akan tetapi juga seringkali disparitas   

tersebut terjadi tanpa didukung oleh argumentasi 

yuridis (ratio  decidendi) yang lemah serta  kurang 

pekanya(sence of crisis)  para  Hakim dalam 

memandang bahwa tindak pidana korupsi adalah 

merupakan suatu “extra ordinary crime” (kejahatan   

yang  luar  biasa). Penerapan prinsip diskresi yudisial 

oleh hakim harus disertai dengan tanggungjawab 

(akuntabilitas). Jika tidak, diskresi  yudisial  itu akan 

menimbulkan kewenangan-wenangan (abuse  of  

power). Jangan sampai    hakim    bertindak semaunya.  

Memeriksa dan memutus  perkara  hakim  sematamata   

didasarkan  pada hukum  dan  keadilan  masyarakat,   

                                                 
6Sudarto, KapitaSelektaHukumPidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 9 
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serta  tidak  terpengaruhi   dengan  tekanan  pihak 

manapun, “ini dibutuhkan  hakim yang berkepribadian  

(integritas)  yang tahan uji”. 

Faktor penyebab disparitas pidana yang 

bersumber dari hakim meliputi sifat internal dan sifat 

eksternal. Sifat internal dan eksternal sulit dipisahkan, 

karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang 

disebut sebagai human equation atau personality of 

judge dalam artiluas menyangkut pengaruh-pengaruh 

latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, 

dan perilaku sosial.7 

Lebih lanjut dalam tulisan ini akan diuraikan 

beberapa contoh disparitas Putusan Tindak Pidana 

Korupsi (Putusan TIPIKOR) di Pengadilan Negeri 

Medan yang , yakni sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7Muladi dan Badra Nawawi Arif, Teori-teori dan kebijakan pidana, 

Alumni, Bandung, 2005, hal 5 
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 Tabel 1  

Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi di 

PN Medan 

 

 

No.  Nama 

Terdakwa 

Nomor 

Putusan 

Jumlah 

Hasil 

Korupsi 

Lama 

Hukuman 

 

Tahun   

Putusan 

1. 

 

 

 

 

Longser 

Sihombing 

 

 

 

 

Nomor: 01 / 

Pid.Sus.TP

K / 2017 / 

PN.Mdn 

Rp. 

200.000.000 

(Dua ratus 

juta rupiah) 

1 (satu) 

Tahun  

2017 

2. Nurainun S Nomor : 02/ 

PID.SUS.T

PK / 2017 / 

PN.Mdn 

Rp. 

100.000.000 

(Seratus 

juta rupiah) 

1 (satu) 

Tahun 6 

(enam) 

Bulan 

2017 

3. Taufiq 

Ismail 

Nomor : 13 

/ Pid.Sus.K 

/ 2017 / PN 

Mdn. 

Rp. 200.000 

(Dua Ratus 

Ribu 

Rupiah) 

1 (satu) 

Tahun 6 

(enam) 

Bulan 

2017 
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Keterangan:  

 Dari data tabel diatas dapat disimpulkan 

beberapa hal terkait disparitas Putusan Tindak Pidana 

Korupsi (Putusan TIPIKOR) di Pengadilan  Negeri 

Medan yaitu : 

 

1. Jika dilihat dari aspek masa/lama hukuman yang 

diberikan oleh Hakim dari ke-3(tiga) Putusan 

diatas adalah 1 (satu) tahun sekian bulan 

lamanya ; 

2. Namun  jika dilihat dari hasil korupsi / jumlah 

hasil korupsi yang terendah nilai hasil 

korupsinya dari ketiga contoh putusan pada 

tabel diatas maka Putusan No 3 atas nama 

Taufiq Ismail  dengan nilai Rp 200.000 (dua 

ratus ribu rupiah) namun lama tahanan adalah 1 

(satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya sama 

seperti Putusan No 2 atas nama Nurainun S. 

 

Menurut hemat saya disparitas Putusan Tindak 

Pidana Korupsi oleh hakim melalui lembaga peradilan 

di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi 
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hukum itu sendiri, hal ini juga seperti yang 

dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, ia 

mengatakan bahwa :  ”The supreme court is not court 

of justice, it is a court of law” 8., melainkan untuk 

menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu 

maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara; bahkan 

keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi ke-

Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana 

kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, 

tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap 

keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan 

ungkapan yang sangat religius, yakni: ”Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.   

Terhadap disparitas Putusan Tindak Pidana 

Korupsi itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa 

penyebab antara lain :   

1. adanya alternatif ancaman pidana dalam 

ketentuan Pasal-pasal KUHP, jadi tidak ada 

ketegasan, misalnya melanggar Pasal 188 

                                                 
8  Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek 

Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Cetakan ke-1, UII 

Press, Yogyakarta, 2005, hal 2  
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KUHP sanksinya ada tiga macam pokok 

ancaman, sehingga hakim bebas memilih.  

2. belum adanya pedoman pemidanaan dalam 

Ketentuan Umum Buku I KUHP untuk 

memberikan rambu-rambu dalam penjatuhan 

pidana. 

3. adanya pemahaman, pengetahuan dan latar 

belakang hakim yang berbeda-beda, atau 

hakim dapat menemukan hukum 

(rechtvinding) sehingga sangat 

memungkinkan adanya disparitas putusan. 

 

b. Klasifikasi Perbuatan Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang 

No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana 

Korupsi.  

Pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan 
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hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian 

Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak 

 Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

Ketentuan dalam pasal diatas memberikan suatu 

pengertian terhadap tindak pidana korupsi yaitu 

tindakan yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan 

seseorang secara melawan hukum dan tindakan tersebut 

dapat merugikan keuangan Negara. Undang-Undang 

Tipikor ini dapat menjangkau berbagai modus operandi 

penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian 

Negara yang semakin canggih dan rumit. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka 

dapat diklasifikasikan perbuatan-perbuatan mana yang 
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menjadi suatu perbuatan  tindak pidana korupsi, yaitu 

sebagai berikut : 

  

1. Merugikan keuangan Negara 

2. Suap 

3. Gratifikasi 

4. Penggelapan dalam jabatan 

5. Pemerasan 

6. Perbuatan curang, dan 

7. Konflik kepentingan dalam pengadaan 

Terhadap 7 (tujuh) jenis klasifikasi tindak pidana 

korupsi diatas, maka berikut ini akan diuraikan 

beberapa pembagian berdasarkan Pasal-pasal sesuai 

dengan Undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu 

sebagai berikut: 
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Tabel 2  

Klasifikasi Perbuatan Tindak Pidana Korupsi 

berdasarkan Pasal-pasal UU Tipikor 

 

No Klasifikasi tindak 

pidana korupsi 

Pasal-pasal yang 

berkaitan dengan 

perbuatan (klasifikasi 

tindak pidana korupsi) 

1 Merugikan 

keuangan Negara  

Pasal 2 & 3 

2. 

 

Suap 

 

Pasal 5 Ayat (1) huruf a 

dan b, Pasal 5 Ayat (2), 

Pasal 12 huruf a, b,c dan 

d, Pasal 6 Ayat (1) huruf 

a dan b, Pasal 6 Ayat (2), 

Pasal 11, Pasal 13 

3. Gratifikasi Pasal 12 B jo pasal 12 C 

4. Penggelapan dalam 

jabatan 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 

huruf a, b dan c 

5. Pemerasan Pasal 12 huruf e, g dan f  

6 Perbuatan  curang  Pasal 7 ayat (1) huruf a, 

b, c dan d Pasal 7 ayat 
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(2), Pasal 12 huruf h 

7. Konflik 

kepentingan dalam 

pengadaan. 

Pasal 12 huruf i 

 

Undang-Undang Tipikor tidak hanya mengatur 

rumusan tindak pidana korupsi tetapi  juga mengatur 

jenis tindak  pidana “turunan”, yakni perbuatan atau 

tindakan tertentu yang  bukan  jenis  tindak  pidana 

korupsi,  namun bisa dijerat dengan Undang-Undang 

Tipikor. Perbuatan tersebut bisa dikenakan Pasal-pasal 

dalam Undang-Undang Tipikor karena berhubungan 

dengan penanganan tindak pidana korupsi. 

 

Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi 

Terkait masalah rendahnya vonis perkara korupsi 

di pengadilan tindak pidana korupsi diIndonesia ialah 

disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain ialah 

faktor hakim sebagai penentu dalam memberikan 

hukuman bagi pelaku koruptor. Sedangkan faktor-

faktor penyebab terjadinya korupsi adalah Lemahnya 
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pendidikan agama dan etika. Kolonialisme, suatu 

pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan 

kepatuhan yang diperlukan untuk membendung 

korupsi, kurangnya pendidikan namun kenyataannya 

sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan 

oleh para koruptor yang memiliki kemampuan 

intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang 

sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat. Kasus 

korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya 

bukan didasari oleh kemiskinan melainkan 

keserakahan. Sebab mereka bukanlah dari kalangan 

yang tidak mampu melainkan para konglomerat. Tidak 

adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang 

subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, 

perubahan radikal saat sistem nilai mengalami 

perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu 

penyakit transisional, keadaan masyarakat, korupsi 

dalam suata birokrasi bisa mencerminkan keadaan 

masyarakat secara keseluruhan.  

Adapun akibat dari korupsi ialah berkurangnya 

kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya 

kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, 
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menyusutnya pendapatan Negara, rapuhnya keamanan 

dan ketahanan Negara, perusakan mental pribadi dan 

hukum tidak lagi dihormati.  

Rendahnya vonis perkara korupsi di pengadilan 

tindak pidana korupsi terjadi oleh disparitas pidana, hal 

ini disebabkan dua faktor, yaitu faktor hukum dan 

faktor hakim. Faktor hukum yang dimaksud bahwa 

dalam hukum pidana di Indonesia Hakim mempunyai 

kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana 

(straafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan 

pengunaan sistem altenatif di dalam pengancaman 

pidana di dalam undang-undang. Dari beberapa pasal di 

KUHP tampak bahwa beberapa pidana pokok sering 

kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang 

sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara 

pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat 

dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya 

untuk memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan 

dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh 

perundangundangan hanyalah maksimum dan 

minimumnya. Hal ini misalnya kita temukan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak 
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Pidana Korupsi, dalam Undang-Undang tersebut 

digunakan sistem pidana minimal khusus, di mana 

ancaman paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan 

paling lama adalah 20 (dua puluh) tahun artinya 

mengenai soal berat ringannya pidana sepenuhnya 

diberikan kepada hakim sehingga hal bisa berujung 

pada disparitas pidana.  

Selain faktor hukum, faktor hakim juga 

berpengaruh besar terhadap diparitas pidana. 

Pemeriksaan oleh hakim berbeda berpengaruh terhadap 

berat ringanya pidana yang dijatuhkan terhadap 

terdakwa. Sebagaimana diketahui kebebasan hakim 

untuk menjatuhkan pidana (Judicial Discretion In 

Sentencing) adalahberdasarkan pemikiran moderen 

dalam ilmu kriminologi dan ilmu sosial lainnya. 

Walaupun tindak pidana yang dilakukan sama atau 

mempunyai karakter yang sama, hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan juga sama, ternyata 

perbedaan hakim yang memeriksa perkara di 

pengadilan juga menyebabkan terjadinya sanksi pidana 

yang dijatuhkan berbeda. 
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Kesimpulan  

Problematika mengenai disparitas pidana dalam 

penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat 

dihapuskan begitu saja. Upaya yang dapat ditempuh 

hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi 

disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. 

Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan 

dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu 

sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan 

pandangan dari  yang menyatakan bahwa upaya 

terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi 

problematika disparitas pidana adalah perlunya 

penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas 

antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, 

kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan 

korban tindak pidana. 
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ANALISIS DISPARITAS DAN RENDAHNYA 

PENJATUHAN VONIS TERHADAP PERKARA 

TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI RIAU 

Ahmad Zaki, Novi Yanti1 

 

 

Latar Belakang 

Tindak pidana korupsi terjadi di Indonesia telah 

mewabah keseluruh sendi kehidupan bangsa. Indonesia 

sebenarnya memiliki sejarah yang panjang dalam 

memberantas tindak pidana korupsi dengan sederetan 

undang-undang dan team khusus yang di bentuk untuk 

menunjang pencegahan dan penindakan pidana korupsi. 

Namun, perkembangan praktek korupsi dari tahun ke 

tahun semakin meningkat baik segi kuantitas (nilai 

kerugian negara) maupun segi kualitas yang sistem 

begitu canggih dan bersifat masif. 

Putusan pengadilan juga menganut azas 

persamaan di depan hukum (equality before the law) 

karena azas ini mengandung nilai-nilai hak azasi 

manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh 

                                                 
1 Anggota Tim Kerja Perekaman Persidangan Universitas Riau 
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penegakan hukum terutama hakim yang memutuskan 

perkara.2  

Sebagai catatan Indonesia Corruption Watch 

(ICW) kasus korupsi selama tahun 2014, terdapat 308 

kasus, sebagian tersangka pejabat, pemerintah daerah  

dan kementerian, dibandingkan pada tahun 2013 

melibatkan kepala daerah.3 

Sangat memperhatikan mengetahui korupsi yang 

paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah karena 

anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah 

pusat mala di korupsi. Seperti kasus tindak pidana 

korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan 

pekanbaru no perkara: 62/pid.sus-Tpk/2016/PN Pbr 

yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Prov. Riau dan wakilnya. 

Hakim dalam memutuskan perkara tentu 

berdasarkan undang-undang, juga mempertimbangkan 

azas kemanusiaan, kemanfaatan, efektivitas dalam 

menjalankan pemidanaan dan perubahan tingkah laku 

                                                 
2 Andi Hamzah, hukum Pidana Indonesia 
3 Data ICW 2015 
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atas efek jera dari lembaga permasyarakatan, sehingga 

terjadi perbedaan dalam putusan hakim. 

Disparitas pidana bisa diartikan sebagai 

penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak 

pidana yang sama dalam prakteknya di 

pengadilan.Disparitas pidana juga bisa dianggap 

sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap 

tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana 

yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa 

dasar pembenar yang jelas.4  

Berat atau ringan suatu putusan hakim juga diikuti 

oleh tuntutan dari Penuntut Umum, namun tidak kecil 

kemungkinan kalau nantinya hakim memberikan 

putusan lebih berat dari yang di tuntut oleh Jaksa, atau 

memutus hal-hal yang tidak dimohon,hal ini biasa 

disebut dengan ultra petita.5 

Tapi dalam kenyataannya dewasa ini sudah jarang 

ditemukan kasus serupa khususnya mengenai kasus 

tindak pidana korupsi yang dimana seharusnya dikenai 

                                                 
4 Muladi dan Barda Nawawi Arif,  Teori-teori kebijakan pidana, 
bandung alumni 1984, hal. 54 
5 Muladi, pidana bersyarat, cet. ke 5,alumni bandung, hal. 118 

http://cet.ke/
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tuntutan yang seberat-beratnya karena telah merugikan 

seluruh aspek negara.  

 Seperti dalam putusan kasus tindak pidana 

korupsi no perkara 62/pid.sus-tpk/2016/PNPBR yang 

menjatuhkan vonis lebih ringan daripada yang di tuntut 

oleh penuntut umum terdakwa 1 Johar di tuntut 7 tahun 

dengan denda Rp.250.000.000.- sedangkan terdakwa 2 

Suparman 6 tahun 7 bulan dendanya sama dengan Johar 

Firdaus. Dalam putusan yang dijatuhkan kepada Johar 

Firdaus di vonis 5 tahun 6 bulan dengan denda 

Rp.200.000.000.- dan terdakwa 2 bebas dari segala 

tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan di atas 

terdapat disparitas putusan yang begitu rendah yang 

membuat menimbulkan kontrovensi yang tidak dapat di 

minimalisir. 

Hal begini pula yang menganggu sistem peradilan 

pidana (criminal justice system) yang mengundang 

perhatian pembuat peraturan perundang-undangan dan 

lembaga-lembaga terlibat dalam penyelenggara hukum 

pidana. Oleh karena itu penulis memaparkan dalam 

makalah ini mengenai “Analisis  Disparitas Dan 

Rendahnya Penjatuhan Vonis Terhadap Perkara Tindak 
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Pidana Di Provinsi Riau, khususnya perkara nomor: 

62/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn Pbr.” 

 

Penyebab Terjadi Disparitas  

Disparitas pemidanaan yang tidak di landasi dasar 

atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang 

negatif bagi proses penegakan hukum, yaitu timbulnya 

rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari 

keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

penyelenggaraan hukum pidana. 

Penerapan hukum pidana terdapat pidana minimal 

dan pidana maksimal yang mana keduanya sudah 

terdapat ketentuan masing-masing sesuai undang-

undangnya. pidana minimal adalah ketentuan dimana 

batas minimal Hakim dalam memutus perkara berdasar 

undang-undang dan mempertimbangkan tuntutan jaksa. 

Pengaturan antara pidana maksimum dan minimum 

yang jauh memberikan keleluasan hakim dalam 

memutus suatu perkara. 
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Penyebab terjadi disparitas dalam no perkara: 

62/pid.sus-Tpk/2016/PN PBR adalah faktor hukum dan 

faktor hakim. 

1. Faktor Hukum 

Mengenai lamanya pidana penjara diatur dalam 

Pasal 12 KUHP yang berbunyi “(1) Pidana penjara 

adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. (2) 

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 

adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun 

berturut-turut. (3) Pidana penjara. selama waktu 

tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun 

berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya 

hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana 

penjara seumur hidupdan pidana penjara selama waktu 

tertentu, begitu juga dalah hal batas lima belas tahun 

dapat dilampaui karena perbarengan, pengulangan atau 

karena ditentukan pasal 52. (4) Pidana penjara selama 

waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari dua 

puluh tahun.” 

Sebagai contoh dalam hal ini faktor-faktor jenis 

kelamin (Sex), residivisme dan umur (age). Wanita 

cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali 
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dipidana mati. Pidana terhadap residifis akan lebih 

berat dan bahkan menurut KUHP Indonesia (Pasal 486, 

487, dan 488) secara formal dapat dijadikan dasar 

hukum untuk memperkuat pidana. 

 

2. Faktor Hakim  

Peranan hakim dalam sidang pengadilan adalah 

mencari kebenaran materiil tanpa meninggalkan 

kebenaran formilnya dari suatu tindak pidana dan 

menentukan salah satu atau tidaknya terdakwa, 

sehingga dengan adanya peranan hakim ini dapat 

terciptanya kebenaran dan keadilan yang sebenar-

benarnya adil. Hakim bukan hanya memeriksa berkas 

perkara dan mendengarkan keterangan dari para pihak 

saja, sehingga kebenaran materiil dan kebenaran formil 

dari suatu perkara dapat ditemukan. 

Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa, dalam 

buku Pergeseran Paradigma Pemidanaan (2011: 33), 

mengatakan ada asas nulla poena sine lege yang 

memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi 

pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan 
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dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada 

takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena 

jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal 

dalam takaran itu terlampau besar. 

Proses pembentukan peraturan perundang-

undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar 

merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak 

awal ‘dimungkinkan’ karena aturan hukum yang 

disusun pemerintah dan DPR membuka ruang untuk 

itu. 

Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan 

hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. 

Selama ini, upaya yang dilakukan adalah 

meminimalisir disparitas dengan cara antara lain 

membuat pedoman pemidanaan (sentencing 

guidelines). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan 

Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi 

dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut. 

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah 

menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun berat 

ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat 

pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, 
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hakim agung mengoreksi vonis itu dengan alasan 

pemidanaan yang tidak proporsional. 

 

Dasar Pertimbangan Hakim 

Kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 diatur pada Pasal 24 dan Pasal 24A, Pasal 

24B dan Pasal 24C pada Bab IX 6tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Perwujudan amanat ini dituangkan dalam 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Pelaksaaan operasional kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Kekuasaan yang dimaksud merupakan suatu kaidah 

yang berisi suatuhak, yaitu hak untuk menentukan 

hukum. Sehingga dapat diartikan kekuasaan sebagai 

kaidah yang mengandung maknda perkenaan atau 

kebolehan untuk bertindak. Hal-hal yang meringankan 

dan memberatkan juga menjadi dasar berat ringannya 

suatu putusan. Hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan penting dicantumkan dalam suatu putusan 

karena pada dasarnya itu menjadi pertimbangan hakim 

yang bersifat Non Yuridis. 
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Memutus suatu perkara tidaklah mudah, hakim 

harus dituntut adil dan bijaksana. Undang-undang 

bukan hanya menjadi corong hukum dalam memutus 

suatu perkara. Hakim selain menilai aspek yuridis, ia 

juga harus melihat pada sistem hukum Indonesia serta 

tuntutan perkembangan hukum dalam masyarakat. Para 

hakim harus peka melihat tipe budaya hukum, keadaan 

sosial serta nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat 

yang bersangkutan. Hakim yang merdeka merupakan 

hakim yang melihat hati nurani masyarakat sehingga 

dapat terwujudnya cita-cita keadilan sosial.  

Telah dilihat bahwa terjadi perbedaan penjatuhan 

sanksi pidana terhadap apa yang dituntut oleh Jaksa 

Penuntut Umum dan apa yang telah Majelis Hakim 

putuskan. Sebagai contoh sebagaimana perkara Korupsi 

No Perkara 62/pid.sus-tpk/2016/PNPBR yang 

menjatuhkan vonis lebih ringan daripada yang di tuntut 

oleh penuntut umum terdakwa 1 Johar di tuntut 7 tahun 

dengan denda Rp.250.000.000.- sedangkan terdakwa 2 

Suparman 6 tahun 7 bulan dendanya sama dengan Johar 

Firdaus. Dalam putusan yang dijatuhkan kepada Johar 

Firdaus di vonis 5 tahun 6 bulan dengan denda 
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Rp.200.000.000.- dan terdakwa 2 bebas dari segala 

tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan di atas 

terdapat disparitas putusan yang begitu rendah yang 

membuat menimbulkan kontrovensi yang tidak dapat di 

minimalisir. 

Dalam perkara Korupsi lainnya juga terlihat 

disparitas dan rendahnya penjatuhan vonis yang 

diputuskan oleh Majelis Hakim, jauh dari apa yang 

telah dituntuj oleh Jaksa Penuntut Umum, disparitas ini 

terlihat pada kasus yang divonis di Pengadilan Negeri 

Pekanbaru dengan No Perkara 

22/pid.sus/TIPIKOR/2014/PN.PBR. Kasus ini berawal 

dari rencana revisi perda 05 tahun 2008 tentang main 

stadium dan perda no 06 tahun 2010 tentang lapangan 

menembak oleh DPRD Propinsi Riau. untuk merevisi 

kedua perda tersebut di bentuk pansus yang di ketuai 

oleh M. Dunir. untuk memperlancar revisi perda 

tersebut anggota dewan meminta sejumlah uang kepada 

rekanan, yakni PT Adi Karya, PP, dan Wika. 

permintaan sejumlah uang terjadi di sejumlah 

pertemuan yang dilakukan oleh anggota dewan, pihak 

rekanan, dan pihak DISPORA. 
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 Yang mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

berisi, supaya majelis hakim tindak pidana korupsi pada 

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini memutuskan : 

1. MenyatakanTerdakwa I Abu BakarSidiq, 

Terdakwa II T. Muhazza, Terdakwa III 

ZulfanHeri, danTerdakwa IV TuroechanAsy’ari 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

korupsi secara bersama-sama sebagaimana 

diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 12 

huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 joPasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. 

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing 

terdakwa berupa pidana penjara masing-masing: 

 Terdakwa I Abu Bakar Sidiq selama 7 (tujuh) 

Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan, dan pidana denda Rp. 250.000.000 

(DuaRatus Lima PuluhJuta Rupiah), Subsidair 3 

(Tiga) bulan kurungan dengan perintah 

terdakwa tetap dalam tahanan 
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 Terdakwa II T. Muhazzaselama 5 (Lima) 

Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan, dan pidana dendaRp. 250.000.000 

(DuaRatus Lima PuluhJuta Rupiah), Subsidair 3 

(Tiga) bulan kurungan dengan perintah 

terdakwa tetap dalam tahanan 

 Terdakwa III Zulfan Heri selama 5 (Lima) 

Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan, dan pidana dendaRp. 250.000.000 

(DuaRatus Lima PuluhJuta Rupiah), Subsidair 3 

(Tiga) bulan kurungan dengan perintah 

terdakwa tetap dalam tahanan 

 Terdakwa IV TuroecanAsy’ariselama 5 (Lima) 

Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan, dan pidana denda Rp. 250.000.000 

(DuaRatus Lima PuluhJuta Rupiah), Subsidair 3 

(Tiga) bulan kurungan dengan perintah 

terdakwa tetap dalam tahanan 

3. Menyatakan Barang Bukti di kembalikan 

kepada JPU untuk di pergunakan dalam perkara 

lain, kecuali 1 buah KTP atas nama M. Dunir, 1 
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buah KTP atas nama RahmatSaputra, 1 Buah 

KTP atasnama M. Faisal Aswan. 

4. Menetapakan agar para terdakwa membayar 

biaya perkara masing-masing sebesarRp. 10.000 

(sepuluhribu rupiah) 

 

Sedangkan Hakim memutuskan, bahwa: 

1. Menyatakan Terdakwa I, II, III dan IV terbukti 

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

sama 

2. Menyatakan Terdakwa I, II, III, dan IV terbukti 

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana korupsi secara bersama-sama 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP 

3. Menghukum masing-masing Terdakwa dengan 

Hukuman Pidana Penjara masing-masing : 
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a. Terdakwa I Abu Bakar Sidiq selama 4 (empat) 

tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda 200 Juta 

Rupiah, Subsidair 1 Bulan Kurungan 

b. Terdakwa II T. Muhazza selama 4 (empat)  

Tahun dan pidana denda 200 Juta Rupiah, 

Subsidair 1 Bulan Kurungan 

c. Terdakwa III Zulfan Heri selama 4 (empat)  

Tahun dan pidana denda 200 Juta Rupiah, 

Subsidair 1 Bulan Kurungan 

d. Terdakwa IV Turoechan Asy’ari selama 4 

(empat)  Tahun dan pidana denda 200 Juta 

Rupiah, Subsidair 1 Bulan Kurungan 

 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan dan 

dipotong dengan masa tahanan 

 Menetapkan para terdakwa tetap di dalam 

tahanan 

 Menetapkan Barang Bukti di kembalikan 

kepada JPU untuk di pergunakan dalam perkara 

lain, kecuali 1 buah KTP atas nama M. Dunir, 1 

buah KTP atas nama Rahmat Saputra, 1 Buah 

KTP atas nama M. Faisal Aswan. 
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 Menetapkan Biaya perkara dibebankan 

kepada para Terdakwa masing-masing sebesar 

Rp. 10.000 (sepuluhribu rupiah). 

 

 Setelah dianalisis pada dasarnya dalam 

menjatuhkan sanksi hakim mempertimbangkan bebrapa 

hal, yaitu Dalam pemidanaan hakim 

mempertimbangkan: Kesalahan pembuat, Motif dan 

tujuan dilakukannya tindak pidana, Cara melakukan 

tindak pidana. Sikap batin pembuat, Riwayat hidup dan 

keadaan social ekonomi pembuat, Sikap dan tindakan 

pembuat sesudah melakukan tindak pidana, Pengaruh 

pidana terhadap masa depan pembuat, Pandangan 

masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 

Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, 

dalam hal sebagai berikut: 

 Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan 

terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, 

namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai 

dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Disparitas 

pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan 

ataupun wajar. Bahwa terhadap pengaruh negatif 
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disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara 

menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi 

hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau 

dasarnya yang rasional. 

 

Kesimpulan 

Dalam hal pertimbangan hakim dalam 

memberikan keputusan dibagi menjadi dua yaitu yang 

berifat yuridis yaitu dakwaan JPU, keterangan terdakwa 

dan saksi, barang bukti dan pasal-pasaldalam undang-

undang yang terkait, dan non yuridis yaitu alasan 

pemberat dan peringan, dan status sosial terdakwa. 

Kemudian, setelah fakta-fakta tersebut disimpulkan 

diikuti pula dengan keyakinan para Majelis Hakim. 

Dari analisis yang dilakukan terhadap ketiga 

putusan ini merupakan korupsi yang “dilakukan secara 

bersama-sama” dengan tuntutan Pasal dari Jaksa 

Penuntut Umum yang sama yaitu diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor: 31 

Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan 

UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
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dan dengan Majelis Hakim yang sama pula, meskipun 

menimbulkan kerugian Negara dengan nominal yang 

berbeda. 

 

Saran 

Bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa 

Penuntut Umum, dalam hal pembuatan tuntutan agar 

lebih diawasi lagi, dan membuat tuntutan yang sesuai 

dan sepadan dengan yang diperbuat oleh para terdakwa 

dengan melihat berbagai macam aspek. sehingga hakim 

dalam memberikan putusan mempunyai acuan yang 

sesuai dengan perbuatan si terdakwa nantinya.  
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ANALISIS DISPARITAS DAN RENDAHNYA VONIS 

PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI 

TINDAK PIDANA KORUPSI PADANG  

Maulana Fajri Adrian1 

 

Pendahuluan  

Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari 

isu disparitas dan rendahnya putusan termasuk di dalamnya 

putusan perkara tindak pidana korupsi. Dua hal tersebut 

bagaikan kajian yang berulang baik di Indonesia, 

menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi et al, 

2002: 270), disparitas adalah perbedaan atau jarak. Menurut 

Black’s Law Dictionary (Garner, 1999: 482), disparity is 

inequality or a difference in quantity or quality between two 

or more things. Terjemahan bebasnya, disparitas adalah 

ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas dan kualitas antara 

dua atau lebih dari sesuatu.2 Disparitas dalam tindak pidana 

korupsi yang dimaksud adalah “penerapan pidana (disparity 

of sentencing) dalam hal hal ini adalah penerapan pidana 

                                                 
1 Anggota Tim Kerja Perekaman Universitas Andalas, Padang, Sumatera 

Barat, email : ajimaulana39@yahoo.com 
2 Disparitas Putusan Hakim: “Identifikasi dan Implikasi”, Komisi Yudisial 

Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 17 
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yang tidak sama (same offense) atau terhadap tindak pidana 

yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar 

pemberian yang jelas”(3) 

Disparitas pidana menurut Harkristuti harkrisnowo 

dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal 

justice). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak 

dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun 

demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen 

“keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang 

diberikan oleh hakim.(4) Sehingga untuk sejauh ini dapat 

dipahami bahwa di dalam disparitas dan rendahnya putusan 

merupakan 2 hal yang dapat terjadi di dalam suatu putusan. 

Lantas apa yang menjadi penyebab lahirnya disparitas 

dan rendahnya vonis pengadilan? Disparitas dapat 

disebabkan oleh faktor kebebasan hakim yang tak berpihak 

kepada penegakan hukum dan keadilan atau pertimbangan 

hakim yang belum tepat dalam menjatuhkan putusan 

ataupun faktor-faktor lainnya. Disparitas tidak hanya terjadi 

pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat 

keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan 

                                                 
3 Muladi dan Barda Nawawi, Teori –Teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit 

Alumni, Bandung ; 2005, Hlm. 52 
4 KOMBESPOL.DR. KIF Aminanto, S.I.K., S.H., M.H., Politik Hukum 

Pidana 2 Disparitas Putusan hakim dalam Tindak Pidana Korupsi. 

JEMBER KATAMEDIA.Jember, 2017, hlm.44 
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hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim 

yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja 

kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini 

menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. Faktor 

yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana 

adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim 

menjatuhkan pidana(5).  

Terdapat 2 (dua) pandangan terkait disparitas dan 

rendahnya putusan, akibat yang ditimbulkan menurut 

Edward M. Kennedy: 

a) Dapat menimbulkan tumbuhnya atau berkembangnnya 

perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang 

ada, 

b) Gagal mencegah terjadinya tindak pidana 

c) Mendorong terjadinya tindak pidana 

d) Merintanggi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para 

pelanggar(6) 

Dari pandangan Edwar M. Kennedy tersebut dapat 

dipahami bahwa disparitas dapat menyakiti perasaan 

masyarakat dan dampak negatif lainnya dapat timbul akibat 

disparitas dan rendahnya putusan. 

                                                 
5Ibid.,hlm.178 
6 Ibid.,hlm.183 
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Namun disisi lain Oemar Seno Adji berpendapat lain, 

disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal 

sebagai berikut: 

a) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap 

penghukuman delik-delik yang agak berat, namun 

disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan 

alasan-alasan pembenaran yang jelas. 

b) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu 

beralasan ataupun wajar. 

Berdasarkan pandangan-pandangan diatas terkait 

disparitas dan rendahnya putusan kita dapat pahami bahwa 

disparitas dan rendahnya putusan merupakan kemungkinan 

yang dapat terjadi. Disparitas dan rendahnya putusan 

bukanlah sepenuhnya hal yang buruk artinya ada 

tenggang/batas wajar dari 2 (dua) tersebut yang dapat 

ditolerir oleh masyarakat. 

Lalu bagaimana upaya menekan lahirnya disparitas 

dan rendahnya putusan dan apa tolak ukur batas wajar yang 

dapat ditolerir dari 2 (dua) hal tersebut?. Tentu harus ada 

pedoman pemidanaan di dalam menjatuhkan putusan/vonis 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi sehingga pedoman 

pemidanaan tersebut dapat menekan lahirnya disparitas dan 

rendahnya putusan dan dapat menjadi tolak ukur batas wajar 

disparitas dan rendahnya putusan. 
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Disparitas dan Rendahnya Vonis Perkara Korupsi PN 

Padang Dalam Pemantauan Tim Rekam Sidang Tipikor 

Unand Tahun 2017 

Untuk kasus perkara tindak pidana korupsi pada tahun 

2017 yang berhasil direkam dari awal perkara hingga 

putusan terdapat 2 (dua) kasus yang terdakwanya ialah:  

1. Farizal (Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumbar)/ No.1 

Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg 

2. Xaveriandy Sutanto / No.4 Pid.Sus-TPK/2017/PN 

Pdg 

 

Analisis terhadap Kasus Farizal 

Farizal merupakan Jaksa di Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Barat yang aktif sebagai Jaksa Penuntut Umum 

untuk kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri 

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Padang. Berdasarkan 

data SIPP Pengadilan Negeri Padang terdapat 5 kasus 

Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya terhitung dari 

tahun 2014-2015. 

Pada kasus Farizal ini terdapat 9 (sembilan) kali 

persidangan dari awal hingga keluarnya putusan pengadilan 

negeri Tipikor Padang. 

 

Tuntutan dari Jaksa Penuntu Umum (JPU) adalah: 
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a. Menyatakan Terdakwa FARIZAL telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah 

melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam 

Dakwaan Pertama. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIZAL 

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 

 dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan 

dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan 

ditambah dengan pidana denda sebesar 

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan. 

c. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar 

Uang Pengganti sebesar Rp355.600.000,00 (tiga ratus 

lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) selambat-

lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan 

memperoleh hokum tetap, dan apabila uang pengganti 
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tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana 

penjara selama 6 (enam) bulan(7) 

Putusan yang dijatuhkan hakim ialah: 

a. Menyatakan Terdakwa Farizal terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 

Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan 

Pertama. 

b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana 

penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) 

bulan; 

c. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang 

pengganti sejumlah Rp355.600.000,00 (tiga ratus lima 

puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) paling lama 

dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini 

berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka 

harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk 

menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan 

apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang 

                                                 
7 SIPP Pengadilan Negeri Padang, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017, 

Jam 09.10 WIB. 
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mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara 

selama 6 (enam) bulan 

Apabila ditinjau dari tuntutan dan putusan, telah 

nampak upaya untuk memberikan hukuman yang berat 

terhadap Farizal. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum pun diamini oleh Majelis Hakim walaupun 

ada pengurangan masa pemidanaan pidana subsidairnya 

yang semula 6 bulan pidana kurungan menjadi 4 bulan 

kurungan 

 

Analisis terhadap Kasus Xaveriandy Sutanto 

Dalam hal kasus Sutanto mendapat Tuntutan yang 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, antara lain; 

a. Menyatakan Terdakwa XAVERIANDY SUTANTO 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, 

sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 

XAVERIANDY SUTANTO berupa pidana penjara 
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selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 4 

(empat) bulan kurungan 

Dan untuk putusan yang dijatuhkan majelis hakim 

kepada Sutanto ialah: 

1. Menyatakan Terdakwa Xaveriandy Sutanto terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 

Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut 

sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama; 

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan 

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda 

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 

(tiga) bulan: 

3. Menetapkan barang bukti 

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar 

biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu 

rupiah) 

Jika disandingkan antara kasus Farizal dan Sutanto 

kami menilai tidak adanya disparitas dan rendahnya putusan. 

Tidak dikategorikannya sebagai disparitas karena kedudukan 

para pelaku yang berbeda, Farizal berprofesi sebagai Jaksa 

di Kejakasaan Tinggi Sumatera Barat dan Sutanto sebagai 
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Wirausaha. Tentu akan berbeda pertimbangan hakim 

terhadap pelaku yang merupakan aparat hukum dengan 

bukan aparat hukum.  

Terkait rendahnya putusan kami menilai saksi pidana 

4 tahun penjara yang didera oleh sutanto sudah mendekati 

maksimal sanksi pidana dari pasal yang dikenakan oleh 

sutanto yaitu 5 tahun. Sedangkan teruntuk Farizal didera 5 

tahun penjara yang ternyata sanski lebih 1 tahun dari sanksi 

minimum yaitu 4 tahun dari pasal yang dikenakan 

kepadanya.  

Tabel 3 Perbandingan Sanksi Pidana Pasal 12 dan 

Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 

Sanksi Pidana Pasal 12 a UU 

No. 31/1999 Jo. UU No. 

20/20018 

Sanksi Pidana Pasal 5 

ayat (1) huruf  a UU No. 

31/1999 Jo. UU No. 

20/20019 

Pidana penjara 

a) Paling singkat : 4 Tahun 

b) Paling Lama   :   20 Tahun 

Pidana Denda 

a) Paling Sedikit : Rp 200 Juta 

b) Paling Banyak : Rp 1 Milyar 

Pidana penjara 

a) Paling singkat : 1 

Tahun 

b) Paling Lama : 5 Tahun 

 

Pidana Denda 

a) Paling sedikit : Rp 50 

Juta  

b) Paling Banyak : Rp. 

250 Juta 

                                                 
8 Lihat Undang-Undang Tipikor No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

20 Tahun 2001 
9 Ibid. 
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Sanksi yang didera Farizal 

a) Pidana Penjara : 5 Tahun 

b) Pidana Denda  : Rp 250 Juta 

c) Membayar uang pengganti : 

Rp. 355.600.000 

Sanksi yang didera 

Sutanto 

a) Pidana Penjara : 4 

Tahun 

b) Pidana Denda   : Rp 

100 Juta 

 

Tentu akan ada pendapat yang berbeda terkait 

disparitas dan rendahnya putusan jika kita melihat pidana 

yang diderakan kepada Farizal dan Sutanto setelah melihat 

ketentuan pidana yang dikenakan pada masing-masing. Ini 

baru putusan dari persidangan yang direkam oleh Tim 

Rekam Sidang (Reksi) TIPIKOR Unand, belum lagi 

putusan-putusan yang berasal dari persidangan TIPIKOR 

diluar pemantuan Tim Reksi Tipikor Unand. 

Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Untuk 

Mencegah Disparitas Dan Rendahnya Vonis Pemidanaan 

Terdapat tawaran untuk mencegah disparitas dan 

rendahnya vonis pemidanaan: 

1. Adanya Acuan Pidana Penjara, Pidana Denda, serta 

Ganti Kerugian yang dikenakan Kepada Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk PEDOMAN 

PEMIDANAAN. 

Bicara apa dasar pentingnya acuan pedoman 

pemidanaan ini dibuat; 
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a) Rentannya disparitas/rendahnya vonis yang 

diberikan hakim. 

b) Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan 

yang tidak tertutup celah tidak memihak kepada 

keadilan. 

c) Sebagai tolak ukur batas wajar disparitas dan 

rendahnya putusan 

d) Pada prinsipnya Tindak Pidana Korupsi 

merupakan extraordinarycrime tentu harus ada 

extraordinaryact untuk melawannya. 

Pedoman dibentuk bukan untuk mengusik 

independensi hakim di dalam mejatuhkan vonis pada 

suatu perkara. Malah dapat menjadi kontrol dari 

kebebasan hakim itu sendiri dan dapat menjadi tolak 

ukur batas wajar disparitas dan rendahnya putusan. 

Pedoman ini dibentuk/ditinjau dari: 

a) Subjek/pelaku tindak pidana korupsi 

Tentu akan ada perbedaan pertimbangan oleh 

hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

yang pelakunya seorang aparat penegak hukum 

dengan yang bukan. Disini kita pun dapat melihat 

berlakunya atau tidaknya alasan pemberatan 

pidana. 
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b) Berapa banyak uang negara yang 

dikorupsi/kerugian negara yang ditimbulkan. 

Akan berbeda pertimbangan terhadap pelaku 

yang niat tindak 

c) Nominal suap yang diterima ataupun diberikan 

d) Adapun hal-hal lainnya yang dapat menjadi tolak 

ukur di dalam pedoman pemidanaan. 

Adanya pedoman pemidanaan nantinya dapat 

memberikan kepastian dari penjatuhan sanksi pidana 

yang ada, baik itu pidana penjara atau denda dan baik 

itu pidana minimum dan pidana maksimumnya. 

Sehingga nampak jelas batas-batas pidana penjara 

dan/atau denda yang dikenakan terhadap jika dilihat 

dari: 

a) Kerugian negara yang ditimbulkan 

b) Nominal transaksi suap 

c) Nominal Uang negara yang dikorupsi 

Hukuman/pidana yang dijatuhkan pun setimpal 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan dapat 

memperkecil ruang/kesempatan lahirnya disparitas 

dan rendahnya putusan pengadilan. 

Pedoman pemidanaan pun tidak bersifat kaku, 

artinya apabila terdapat pertimbangan hakim yang tak 

bertemu di dalam pedoman tersebut, hakim dapat 
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menggunakan “kebebasannya” untuk menjatuhkan 

putusan tidak terlalu lebih ataupun kurang darii 

ketentuan yang terdapat di dalam pedoman tersebut. 

Kepastian hukum diharapkan juga tercapai dengan 

adanya pedoman ini sehingga tidak ada lagi 

kejanggalan-kejanggalan yang menyebabkan lahirnya 

disparitas dan rendahnya putusan pengadilan.  

Adapun alasan bahwa adanya kebebasan hakim 

dalam menjatuhkan putusan, bukanlah kebebasan 

yang sebebas-bebasnya, harus ada kontrol terhadap 

kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan 

sehingga tidak melahirkan putusan mencedarai 

perasaan keadilan dan kepercayaan masyarakat. 

2. Pedoman Pemidanaan disisipkan di dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi 

Pedoman pemidanaan ini kita muat di dalam 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat 

dilaksanakan oleh hakim nantinya tanpa ada alasan 

mengintervensi kebebasan hakim dalam menjatuhkan 

putusan. Kita berharap dengan adanya pedoman ini 

dapat melahirkan putusan-putusan dari hakim yang 

lebih adil nantinya.  
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Hazewingkel Suringa dan Remmelink 

menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak 

akan dan tetap tidak akan memberikan pemecahan 

yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya 

garis yang tetap untuk itu. Oleh karena itu, untuk 

menghilangkan disparitas pidana adalah hal yang 

tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah 

pemidanaan yang tepat dan serasi (consistency of 

sentence). Dalam hal ini pemidanaan tidak 

dimaksudkan untuk mencapai uniformitas atau 

penyatuan mutlak, karena bertentangan dengan prisip 

kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal 

pemidanaan dan bertentangan pula dengan rasa 

keadilan dan keyakinan hakim. Dalam keadaan ini, 

untuk dapat menempuh jalan tengah, ia mengutip 

Oimen dengan menyatakan bahwa yang menjadi hal 

pokok bukanlah untuk memberikan pidana yang sama, 

tetapi untuk berusaha dengan menggunakan kata-kata 

Robert Kennedy “Not making sentence equal, but in 

making sentencing philosophies agree “(bukan 

menjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah 

pemidanaan serasi)10. 

                                                 
10 Kombespol. Dr. KIF Aminanto, op.cit.,hlm. 184 
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Sebaik apapun proses hukum yang dilewati 

dalam perkara korupsi akan sia-sia ketika diakhiri 

dengan putusan yang tidak memihak kepada keadilan 

dan mencedarai rasa keadilan. Semoga tawaran 

pedoman pemidanaan ini dapat mengakhiri 

permasalahan disparitas dan rendahnya putusan yang 

tidak berada di batas wajar tentu dengan adanya 

koreksi yang berkala kedepannya. Terimakasih. 
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ANALISA DISPARITAS DAN RENDAHNYA VONIS 

PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI 

TINDAK PIDANA KORUPSI JAMBI 

Yulia Monita, S.H., M.H.1 

 

Pendahuluan 

 Masalah Tindak Pidana Korupsi adalah pembahasan 

atau pembicaraan yang sangat menarik untuk dibahas, baik 

itu angka korupsi yang tetap masih meningkat tiap tahunnya, 

baik tentang terdakwanya yang banyak melibatkan kepala 

daerah, pejabat negara, anggota dewan yang terhormat juga 

kalangan masyarakat biasa. Para koruptor yang kasusnya 

berhasil diungkap oleh penegak hukum baik itu kepolisian, 

kejaksaan maupun KPK dijatuhi sanksi pidana, namun 

penjatuhan pidana ini masih sering belum menimbulkan 

kepuasan bagi masyarakat yang melihat karena masih jauh 

dari ancaman pidana yang dikenakan pada para pelaku 

tindak pidana korupsi. 

Penjatuhan sanksi pidana yang belum seimbang 

dengan perbuatan dan kerugian keuangan negara yang 

dilakukan para koruptor ini, di pandang tidak menimbulkan 

efek jera bagi para pelaku, hal ini bisa di buktikan dengan 

                                                 
1 Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Jambi 
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peningkatan angka pelaku tindak pidana korupsi yang tetap 

tinggi tiap tahun, walaupun sudah banyak yang dip roses 

secara hukum pidana dan di jatuhi sanksi. 

 Pemberian sanksi yang belum proposional antara 

perbuatan terdakwa dengan sanksi di jatuhkan masih 

dianggap masyarakat terutama pemerhati kasus-kasus  

tindak pidana korupsi dianggap belum bisa memberikan efek 

jera, apalagi seringkali terjadi perbedaan penjatuhan 

hukuman pada pelaku tindak pidana korupsi padahal pasal 

yang dikenakan pada terdakwa sama begitupun kerugian 

negaranya, tapi ada yang tinggi sanksi pidananya dan ada 

yang jauh lebih rendah. Tinggi rendahnya sanksi pidana 

yang dijatuhkan bagi pelaku bisa menimbulkan disparitas 

pidana yang bisa berakibat negatif terhadap penegakan 

hukum bagi kasus-kasus tindak pidana korupsi.  

 Disparitas Pidana adalah “penerapan pidana yang 

tidak sama terhadap tindak pidana atau tindak pidana yang 

sifat berbahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar 

pembenaran yang jelas.”2 Adapun istilah disparitas itu 

sendiri pada hakekatnya berasal dari bahasa Belanda yang 

secara etimologis kata disparitas berasal dari dua kata yaitu 

“dies” yang artinya tak atau tidak, kemudian “parteit”, yang 

                                                 
2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. 

Kencana, Jakarta, 1995, Hal.45. 
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“kesamaan”. Sedangkan kata pidana berasal dari bahasa 

Sansekerta yang berarti penderitaan. Disparitas pidana 

sendiri sering terjadi karena adanya kebebasan hakum dalam 

mengadili sehingga menimbulkan berbagai persoalan yang 

pada akhirnya menjadikan lembaga peradilan selalu 

mendapatkan sorotan miring dari berbagai kalangan, 

termasuk pengadilan negeri tindak pidana korupsi yang 

dianggap masih sering terjadi disparitas pidana dalam 

penjatuhan vonis bagi terpidana korupsi. Masalah kebebasan 

ini sangat mepengaruhi hakim dalam menjatuhkan berat 

ringannya pidana (straafmaat). Banyak hal yang dapat 

mempengaruhi putusan hakim sehingga terjadinya 

“disparitas pidana”, diantaranya: 

1. Adanya Hal-hal yang menghapuskan pidana, 

a. Adanya alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 

ayat 1, 48, 49 ayat 1, 49 ayat 2 KUHP 

b. Adanya alasan pembenar diatur dalam Pasal 50, 

51 ayat1, 51 ayat 2  

2. Adanya Hal-hal yang mengurangi pidana, 

a. Pelaku anak (blm berusian 18 tahun menurut 

UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11 

Tahun 2012) 

b. Percobaan (Pasal 53 KUHP) 

3. Adanya hal-hal yang memberatkan pidana, 
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a. Tindak pidana berkaitan dengan jabatan (Pasal 

52 KUHP) 

b. Recidive (Pasal 486,487,488 KUHP)3 

Sedangkan khusus untuk tindak pidana korupsi ada 

pengaturan juga tentang pemberatan dalam penjatuhan 

sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi termasuk 

dijatuhi pidana mati yaitu diatur dalam UU No. 31 Tahun 

199 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam Pasal 2: 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan palin lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana 

mati daapat dijatuhkan. 

Selanjutnya, dalam “penjelasan Pasal 2 ayat (2)” dinyatakan: 

                                                 
3 Adami Chazawi, pelajar pidana 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2005, hal 18 dan 66.  
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 Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam 

ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi 

pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan pada waktu negara dalam 

keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, 

pada waktu terajdinya bencana alam nasional, 

sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau 

pada waktu negara dalam keadaan krisis moneter. 

Ada perubahan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 

penjelasan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan yang 

dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak 

pidana, korupsi, yaitu apabila: 

1. Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap 

dana-dana yang diperuntukan bagi: 

a. Penanggulangan keadaan bahaya; 

b. Bencana nasional; 

c. Penanggulangan akibat keadaan social yang 

meluas; 

d. Penanggulangan krisis ekonomi dan 

moneter 

2. Pengulangan tindak pidana korupsi. 

Walaupun sudah ada ketentuan untuk bisa 

menjatuhkan pidana mati dalam tindak pidana korupsi, 
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namun ada syarat yang ditentukan harus memenuhi 

ketentuan “keadaan tertentu” ketika melakukannya, dan 

belum ada satu koruptor pun di Indonesia yang telah di vonis 

sampai hukum mati, karena menurut pertimbangan hakim 

belum ada yang memenuhi ketentuan tersebut dalam tindak 

pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. 

Tindak pidana korupsi yang di kategori merupakan 

kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan 

juga penanggulangan yang tindak biasa, termasuk upaya 

penanggulangan secara penal dengan memberikan sanksi 

pidana yang sesuai perbuatannya sehingga adanya efek jera 

bagi pelaku dan juga masyarakat lainnya berpikir panjang 

jika ikut melakukan tindak pidana korupsi.  

Namun apa yang terjadi sekarang ditengah kinerja 

yang baik dari para penegak hukum dan juga olek KPK 

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia 

masih banyak kritik yang ditujukan pada lembaga peradilan 

termasuk pengadilan negeri tindak pidana korupsi karena 

masih banyaknya vonis pidana yang rendah yang dijatuhkan 

pada pelaku korupsi.  

Hal ini membuktikan masih banyak hal yang harus 

dibenahi dan jadi catatan penting bagi masyarakat untuk 

penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum 

dan bermanfaatnya bagi bangsa dan negara, karena apalah 
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gunanya penegakan hukum korupsi kalo tiap tahun angka 

korupsi tetap meningkat dan negara kita tercinta ini tetap di 

gerogoti oleh para pelaku korupsi yang sangat merugikan 

keuangan dan perekonomia negara yang akan menghambat 

pembangunan negara Indonesia. Anggaran yang seharusnya 

untuk masyarakat dan untuk membangun negara ini, malah 

lebih banyak yang di korupsi oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab yang hanya mementingkan diri sendiri 

dan golongannya saja, bukan kepentingan bangsa dan negara 

ini.  

Salah satu alasan yang dianggap masyarakat sebagai 

sebagi factor pemicu untuk orang tetap saja melakukan 

korupsi adalah karena vonis yang dijatuhkan oleh hakim 

masih sangat rendah, tidak berefek jera dan diantara 

putusan-putusan yang kurang lebih sejenis, baik pasal yang 

dilanggar maupun kerugian negara yang di timbulkan 

seringkali vonis yang di jatuhkan malah terjadi perbedaan 

(disparitas). Hal ini bisa membawa pengaruh baik untuk 

pelaku yang merasa mendapatkan ketidakadilaan dari vonis 

yang dijatuhkan membuat mereka tidak percaya pada hukum 

sehingga tidak mau mengikuti pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan. Pembinaan tidak berhasil, selain itu juga 

bagi masyarakat umum ini menimbulkan sorotan tajam bagi 
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lembaga peradilan yang dianggap tidak bisa memberikan 

keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  

Disparitas pidana ini bisa menimbulkan 

problematika tersendiri dalam penegakan hukum di 

Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda merupakan 

bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan yang 

tidak boleh di intimidasi pihak manapun kecuali berdasarkan 

aturan hukum yang berlaku, tapi disisi lain pemidanaan yang 

berbeda ini pun akan membawa ketidakpuasan bagi 

terpidana bahkan masyarakat pada umunya.  

Perbedaan yang di timbulkan dari vonis hakim untuk 

kasus yang sama namun vonisnya sangatlah berbeda kan 

menimbulkan kecemburuan sosial dan juga pandangan 

negative oleh masyarakat pada lembaga peradilan yang di 

wujudkan dalam bentuk ketidakpedulian bagi penegakan 

hukum yang berakibatkan pada persepsi masyarakat yang 

merasakan bahwa hukum tidak adil, tidak proposional dan 

inkonsisten serta adanya kegagalan dari sistem peradilan 

pidana di Indonesia.  

Sangat berbahaya kalo masyarakat sudah tidak mau 

peduli dengan penegakan hukum termasuk dalam penegakan 

hukum tindak pidana korupsi. Dalam UU Korupsi juga 

diatur tentang peran serta  masyarakat (Pasal 41) dalam 

pemberantasan dan penanggulang tindak pidana korupsi, 
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yang bisa kita lihat sekarang banyak kasus korupsi yang bisa 

terungkap, karena adanya peran serta masyarakat 

memberikan laporan adanya dugaan korupsi di 

lingkungannya. Jadi peran serta masyarakat juga sangat di 

perlukan untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi, 

berarti berkaitan dengan terjadi disparitas ini harus benar-

benar jadi perhatian semua pihak jika memang disparitas itu 

tidak ada pembenaran menurut hukum. 

 

Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas dan Rendahnya 

Vonis Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak 

Pidana Korupsi 

Banyak faktor yang bisa jadi penyebab masih 

terjadinya perbedaan atau disparitas dan rendahnya vonis 

yang diajtuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Tindak 

Pidana Korupsi di Indonesia termasuk di Propinsi Jambi. 

Data yang di peroleh dari Pengadilan Negeri Tipikor Jambi 

pada tahun 2016 ada 40 kasus yang di putuskan oleh PN 

Tipikor Jambi, secara garis besar di dakwa melanggar 

beberapa Pasal dalam UU Korupsi yaitu, diantara melanggar 

Pasal 2, 3, 6 dan 11,  para terdakwa  di tuntut minimal 1 

tahun dan 6 tahun penjara dan putusan atau vonis hakim 

yang dijatuhkan setelah penulis teliti adalah minimal dijatuhi 

putusan penjara minimal 1 (satu) tahun penjara dan denda 
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sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

maksimal yang dijatuhkan adalah 4 tahun penjara dan denda 

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).  

Jika dilihat dari ancaman pidana yang dikenakan dari 

masing-masing pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo 

UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi masih tergolong rendah vonis yang dijatuhkan oleh 

Hakim di PN Tipikor Jambi tersebut, contoh misalnya 

terbukti melanggar Pasal 2 diatur: 

“Setiap orang yang melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain  

yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomia negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara apling 

singkat  4 (empat) tahun  dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”. 

Dari banyak kasus yang ada di tahun 2016 yang hanya 

di jatuhi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) dan maksimal yang dijatuhi adalah 4 

(empat tahun ) dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah), maka untuk Pasal 2 saja masih sangat jauh dari 

ancaman pidana yang ada dalam ketentuan perundang-
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undang yang ada. Hal ini menjadi tanya apa faktor yang 

menyebabkan terjadi disparitas dan vonis yang rendah 

terhadap beberapa kasus korupsi yang terjadi secara lebih 

khusus yang ada di PN Tipikor Jambi.  

Perbedaan dalam penjatuhan pidana pada dasarnya 

dalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan tidak suatu 

perkara yang benar-benar sama. Disparitas pidana menjadi 

permasalahan ketika rentang penjatuhan pidana dengan 

kasus yang sama begitu besar, sehingga menimbulkan 

ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-

kecurigaan pada masyarakat atau bisa dikatakan bahwa 

boleh saja ada perbedaan dalam penjatuhan pidana dengan 

kasus yang hampir sama.  

Namun hakim harus mempunyai dasar hukum yang 

jelas, misalnya jika memang ada recidive maka wajar kalo 

hukuman seorang residivis lebih berat dari pelaku yang baru 

pertama kali melakukan tindak pidana termasuk tindak 

pidana korupsi.  

Di Indonesia terkait disparitas pidana dalam kasus 

tindak pidana korupsi bukan hal yang baru. Boleh jadi, 

adanya disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi salah 

satu faktor yang menyebabkan perlu dibentuknya UU 

Korupsi yang baru yang menggatikan UU No. 3 Tahun 1971 

dan diganti UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui 
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dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.  

Dimana salah satunya perubahan yang terjadi adalah 

perubahan dalam perumusan ancaman pidana tindak pidana 

korupsi. Dimana dalam UU Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 

yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur adanya sanksi 

minimum di pasal-pasal yang memuat perbuatan apa yang di 

kategorikan tindak pidana korupsi.  

Dimuatnya sanksi pidana dengan batas minimum latar 

belakangnya adalah sudah terbentuknya pola pemidanaan 

untuk penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 

korupsi tindak menggunakan batas minimum pidana yang 

dijatuhkan yang di atur dalam KUHP yang bisa 1 hari. 

Dengan ini diharapkan hakim punya pola atau patokan 

ketika seorang pelaku terbukti melanggar pasal 2 misalnya 

makanya pidana yang harus dijatuhkan minimal 4 Tahun dan 

denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta). 

Dengan sudah diaturnya batas minimum dan 

maksimum dalam UU Korupsi, namun pada kenyataannya 

masih terjadi disparitas putusan dalam kasus-kasus tindak 

pidana korupsi. Faktor berikut perlu dipertimbangkan: 
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1. Faktor Hukum 

            Masalah disparitas pidana di lihat dari 

faktor hukum, ada yang menarik di analisa karena 

di satu pihak sebenarnya secara ideologis dapat di 

benarkan tetapidi lain pihak mengandung 

kelemahan-kelemahan berhubung adanya “judicial 

discretion” yang terlalu luas karena tidak adanya 

“sentencing standard”.   

Aturan-aturan yang berkaitan dengan pola 

pemidanaan memang belum diatur dalam KUHP, 

namun RUU KUHP sudah memasuki pola 

pemidanaan itu untuk mencegah terjadinya 

disparitas pidana. Dari faktor hukum ini bisa 

dilihat aturan hukum yang di hubungkan dengan 

tindak pidana korupsi yang sekarang berlaku yaitu 

UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.  

Dalam UU korupsi tersebut memuat jenis-

jenis perbuatan yang di kategorikan tindak pidana 

korupsi diatur dalam Pasal 2 s/d 13 sudah dimuat 

ancaman minimum pidana penjara, selanjutnya 

tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi yang diatur dari Pasal 21 s/d Pasal 

25 UU Korupsi.  
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Berarti hakim sesungguhnya sudah memiliki 

patokan untuk penjatuhan pidana berdasarkan 

pasal yang terbukti dilanggar terdakwa. Harusnya 

tidak terlalu banyak lagi kasus-kasus yang sama, 

namun dijatuhi ancaman pidana yang berbeda 

rentangnya sangat jauh. Berarti untuk faktor 

hukumnya tidak ada permasalahan yang berarti 

yang menyebabkan hakim dalam penjatuhan 

pidananya menjadi berbeda jauh, karena rumusan 

perbuatan jelas dan sanksi atau ancaman pidana 

juga sudah sangat jelas tinggal bagaimana hakim 

menerapkannya dengan tepat sesuai aturan hukum 

yang ada pada kasus-kasus tindak pidana korupsi.  

           Problemnya terletak pada perbedaan 

ancaman pidana minimalnya tersebut. Penggunaan 

hukum pidana sebagai premium remidium pada 

UU Tipikor justru dianggap sebagai pemicu 

terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara 

korupsi. Contohnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU 

Tipikor.  

Pasal ini paling sering dituding sebagai 

penyebab terjadinya disparitas putusan. Pasal 2 

mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan Pasal 

3 mengatur pidana minimal 1 tahun. 
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Permasalahannya muncul ketika Pasal 2 bisa 

dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain 

diluar penyelenggara negara.  

Sedangkan Pasal 3 khusus ditujukan kepada 

penyelenggara negara. Pertanyaannya, mengapa 

ancaman pidana minimal terhadap pasal yang juga 

ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara 

lebih berat dari pada pasal yang ditujukan kepada 

penyelenggara negara? Seharusnya, ancaman 

minimum pidana dalam Pasal 3 UU Tipikor bisa 

disamakan dengan Pasal 2 UU Tipikor. 

          Pada praktek yang lain, Pasal 3 kerap 

dijadikan alasan untuk membela diri bagi 

penyelenggara negara yang mau menghindar dari 

Pasal 2 karena hukumannya yang lebih berat. 

Selain Pasal 2 dan Pasal 3, pasal – pasal yang 

berhubungan dengan suap juga dianggap menjadi 

penyebab terjadinya disparitas putusan.  

Misalnya, Pasal 5 dan Pasal 12. Pidana 

minimal dan maksimal yang diatur dalam Pasal 5 

jauh lebih ringan dibandingkan dengan 

pidanaminimal dan maksimal dalam Pasal 12. 

Tidak ubahnya dengan studi pada Pasal 2 dan 3, 

sejumlah kalangan menganggap Pasal 5 bisa 
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dijadikan jalan keluar untuk menghindari hukuman 

yang lebih berat. 

          Selain Pasal 2 dan Pasal 3, pasal – pasal 

yang berhubungan dengan suap juga dianggap 

menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan. 

Misalnya, Pasal 5 dan Pasal 12. Pidana minimal 

dan maksimal yang diatur dalam pasal 5 jauh lebih 

ringan dibandingkan dengan pidana minimal dan 

maksimal dalam Pasal 12. Tidak ubahnya dengan 

studi pada Pasal 2 dan 3, sejumlah kalangan 

menganggap Pasal 5 bisa dijadikan jalan keluar 

untuk menghindari hukuman yang lebih berat.4 

2. Faktor Yang Bersumber Dari Hakim 

           Problem disparitas juga bisa bersumber 

dari Hakim. Antara lain terjadi karena adanya 

pemahaman ideologis yang beragam terhadap the 

philosophy of punishment (nilai-nilai dasar atau 

falsafah penghukuman). Setidaknya dalam 

mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau 

aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana 

positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan 

                                                 
4Studi atas disparitas putusan pemidanaan tindak pidana korupsi, oleh 

ICW, hal 2,3. 
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yang sangat luas untuk memilih jenis pidana 

(stafsoort) yang dikehendaki. Faktor dari diri 

hakim ini bersifat internal atau eksternal yang 

secara luas menyangkut latar belakang sosial, 

pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan 

perilaku sosial. 

         Sehubungan dengan penggunaan sistem 

alternatif pengancaman pidana didalam Undang-

Undang. Belum adanya pola pemidanaan untuk 

hakim dalam menjatuhkan pidana juga merupakan 

salah faktor penyebabnya terjadi disparitas pidana. 

Sudarto mengatakan5 bahwa pedoman pemberian 

pidana akan memudahkan hakim dalam 

menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti 

bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang 

didakwakan kepadanya.  

Pedoman pemberian pidana itu 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 

                                                 
5https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07, problematika 

disparitas pidana dalam penegakan hukum di Indonesia. 

https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07
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dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini 

dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya 

bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, 

tetapi disparitas tersebut harus rasional.6  

          Hakim harus bersifat objektif dalam 

memeriksa semua perkara yang sedang 

ditanganinya sesuai aturan hukum yang ada, tidak 

bersifat subjektif atau menempatkan diri dalam 

kasus yang tangani sehingga dia berpihak pada 

salah satu pihak apakah pada jaksa penuntut umum 

yang mewakili negara untuk menuntut terdakwa 

atau malah berpihak pada terdakwanya.   

           Penegakan hukum akan terganggu jika ada 

majelis hakim yang berpihak misalnya pada 

terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, yang 

terjadi hakim akan memberikan vonis atau putusan 

yang lebih menguntungkan pada diri terdakwa dan 

membahayakan penegakan hukum dalam kasus-

kasus tindak pidana korupsi. Hal ini bisa terjadi 

kalo majelis hakim yang mempunyai kewenangan 

penuh dalam menjatuhkan putusan tidak berpegang 

teguh pada aturan hukum dan etika profesi 

                                                 
6Ibid  
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hukumnya. Jika majelis hakim tidak berpegang 

pada hukum yang berlaku termasuk etika profesi 

hakim, hasilnya bisa di lihat dengan masih banyak 

ditemui putusan yang vonis masih rendah dan 

sesuai perbuatan yang terbukti sesuai UU Korupsi 

dan juga di temuinya disparitas pidana vonis hakim 

yang satu dengan hakim yang lain padahal 

kasusnya sama, termasuk di PN Tipikor Jambi. 

3. Faktor Dari Diri Pelaku 

 Faktor dari diri pelaku juga menjadi faktor 

terjadi disparitas pidana, meliputi umur, jenis 

kelamin, hal-hal yang memberatkan dan 

meringakan pidana. Hal ini juga berlaku untuk 

kasus-kasus tindak pidana korupsi. Disparitas 

pidana bisa saja terjadi dan tidak bisa dihilangkan 

sama sekali dan bukan berarti tidak boleh ada 

perbedaan penjatuhan pidana dalam kasus yang 

sama jika memang ada “dasar pembenaran” secara 

hukum. 

                        Salah satu faktor dari diri pelaku yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan penjatuhan 

pidana (disparitas pidana) kalo Pelaku anak ( 

berumur 14 tahun dan belum berusia 18 tahun 
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menurut  UU Sistem Peradilan Pidana Anak  UU 

No. 11 Tahun 2012), jadi jika pelakunya adalah 

anak sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak 

(SPPA), maka sanksi pidana yang bisa dijatuhkan 

adalah ½ (setengah) dari ancaman pidana bagi 

pelaku yang dewasa.  

Jadi adalah wajar jika dalam satu perkara 

yang sama ada pelaku dewasa dan pelaku anak, 

hakim menjatuhkan pidana yang berbeda, karena 

memang ketentuan hukumnya harus berbeda.  

Selanjutnya kalau dikaitkan adanya hal-hal yang 

mengurangi pidana, selain pelaku anak yaitu 

percobaan (Pasal 53 KUHP), dimana ancaman 

pidana di kurangi 1/3 (sepertiga) dari ancaman 

pidana jika tidak pidana itu selesai, kecuali untuk 

tidak pidana korupsi dimana walaupun perbuatan 

korupsi itu belum selesai dan masih dalam kategori 

perbuatan percobaan korupsi, namun disamakan 

dengan delik selesai sesuai ketentuan dalam Pasal 

15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Korupsi yang mengatur: 

“Setiap orang yang melakukan percobaan, 

pembantuan, atau permufakatan jahat untuk 

melakukan tindak pidana korupsi, dipidana 
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dengan pidana yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 

sampai dengan Pasal 14. 

Berarti sangat jelas dan tegas dalam Pasal 

15 ini bahwa walaupun baru sebatas percobaan 

melakukan tindak pidana korupsi, tapi bagi pelaku 

tetap dapat dikenakan ancaman pidana seperti 

perbuatan selesai tidak ada pengurangan hukuman 

bagi pelaku. Sama hal dengan perbuatan 

pembantuan biasa yang ada pengurangan hukuman, 

namun dalam tindak pidana korupsi juga disamakan 

dengan perbuatan selesai dan tidak ada pengurangan 

hukuman.  

             Selain ada aturan hal-hal yang meringankan 

pidana yang memberikan ruang bagi hakim untuk 

menjatuhkan hukuman lebih ringan walaupun sama 

kasusnya dan itu sesuai aturan hukuman yang 

berlaku. Selanjutnya ada juga diatur oleh hukum 

yaitu hal-hal yang memberatkan pidana, tindak 

pidana berkaitan dengan jabatan (Pasal 52 KUHP) 

dan Recidive (Pasal 486,487,488 KUHP)7. Dalam 

Pasal 486 KUHP sebenarnya bisa menjaring 

                                                 
7Lo. Cit  
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pengulangan untuk TPK delik jabatan UU 31/1999 

yakni Pasal 8 (eks Pasal 415 KUHP), Pasal 10 

(Pasal 417 KUHP), dan Pasal 12 sub f, g h (Pasal 

425 KUHP). Setelah keluarnya UU 20/2001 ketiga 

Pasal KUHP itu termasuk pasal-pasal yang 

dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 43 B, sehingga 

tidak bisa dijaring dengan ketentuan recidive dalam 

KUHP yang memuat ketentuan: 

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang 

ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 

388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 

418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 

425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana jis. Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

(Berita Republik Indonesia II Nomor 9), 

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 

tentang Menyatakan Berlakunya Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh 

Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(LembaranNegara Tahun 1958 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) 
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sebagaimana telah beberapakali diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 

Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana Yang 

Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap 

Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.” 

Jadi beberapa faktor diataslah yang 

mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan 

termasuk tindak pidana korupsi. Selain itu juga dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada 

pelaku termasuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu 

didasarkan pada fakta yuridis, fakta persidangan dan 

fakta sosiologis.  

4. Dampak yang Ditimbulkan Adanya Disparitas 

dan Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di PN 

Tipikor 

                  Secara umum adalah dengan wewenang yang 

dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu 

putusan sesuai aturan hukum yang berlaku, dengan 

berbagai dasar pertimbangan majelis hakim yang 

menangani perkara tersebut akhirnya memberikan vonis 

pada terdakwa yang terbukti perbuatannya secara 

hukum. Baru akan jadi permasalahan jika putusan atau 

vonis yang dihasilkan itu ternyata kontroversi atau tidak 



 

92 

 

sesuai dengan hukum yang ada dan menimbulkan 

keresahan pada masyarakat dan membuat masyarakat 

kehilangan kepercayaan pada peradilan.  

Beberapa kasus yang terjadi termasuk dengan 

kasus-kasus korupsi yang ditanggani oleh PN Tipikor di 

seluruh Indonesia termasuk di PN Tipikor Jambi masih 

memberikan vonis yang rendah bukan vonis yang 

maksimal sesuai aturan hukum dalam UU Korupsi 

dengan berbagai dasar hukum yang di pertimbangkan 

oleh hakim.  

                    Penjatuhan vonis yang rendah oleh hakim PN 

Tipikor secara hukum tidak melanggar jika memang 

hakim memiliki alasan hukum yang tepat yang sudah di 

pertimbangan, namun masyarakat memandang dari 

sudut keadilan, apa yang sudah dilakukan oleh para 

pelaku koruptor yang merugikan keuangan dan 

perekonomian negara sangat tidak setimpal dengan 

sanksi pidana yang mereka terima dibandingkan dengan 

tindak pidana biasa yang sanksi pidananya bisa jauh 

lebih berat. 

                   Bukan bermaksud untuk mempengaruhi atau 

mengitimidasi lembaga peradilan dalam menangani 

suatu perkara termasuk perkara tindak pidana korupsi, 

vonis-vonis pidana yang dijatuhi oleh lembaga 
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peradilan senantiasa menjadi sorotan dan analisa bagi 

masyarakat yang peduli dengan penegakan hukum di 

Indonesia.  

Perkara tindak pidana korupsi yang vonisnya 

masih banyak yang rendah atau hanya di kenakan 

sanksi minimal dari pasal yang dikenakan pada pelaku 

membuat masyarakat berpikir tidak akan menimbulkan 

efek jera bagi pelaku yang akan membuat pelaku tidak 

jera untuk melakukannya lagi di waktu yang akan 

datang bahkan orang lain pun bisa saja mengikuti 

perbuatan mereka dengan asumsi bahwa sanksi yang 

akan di kenakan tidak berat. Hal ini bisa di lihat dengan 

angka korupsi di Indonesia yang masih meningkat tiap 

tahunnya, padahal berapa banyak kasus korupsi yang 

bisa terungkap, berapa banyak KPK melakukan Operasi 

tertangkap tangkap (OTT) bagi para pelaku tindak 

pidana korupsi, namun kasus serupa masih terus terjadi. 

                   Masih banyaknya di temui vonis hakim yang 

rendah dan terjadinya disparitas penjatuhan pidana 

dalam tindak pidana korupsi untuk kasus yang sama 

atau dapat disamakan sifat berbahayanya dan dikenakan 

pasal yang sama, namun pada saat penjatuhan 

pidananya sangatlah jauh berbeda. Terjadinya disparitas 

pidana dalam penjatuhan pidana termasuk dalam kasus-
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kasus tindak pidana korupsi akan berakibat fatal, bila 

dihubungkan dengan, “correction administration”.  

Terpidana yang setelah memperbandingkan 

penjatuhan pidana yang dia terima dengan kasus yang 

sama yang di terima pelaku lain yang jauh lebih rendah 

kemudian merasa menjadi korban “the judicial 

caprice”, akan menjadi terpidana yang tidak 

menghargai hukum, padahal penghargaaan terhadap 

hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam 

tujuan pemidanaan. 

                  Dari sini akan nampak suatu persoalan yang 

serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan 

manisfestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk 

mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum 

dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan 

masyarakat terhadap suatu sistem penyelengaraan 

hukum pidana, termasuk salah satunya lembaga 

peradilan tindak pidana korupsi. Sangatlah tidak 

diharapkan bilamana disparitas pidana tersebut tidak 

segera diatasi, karena akan menimbulkan demoralisasi 

dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang 

dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain di 

dalam kasus yang sama.  
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Dikaitkan dengan tujuan dari sistem peradilan 

pidana menurut pendapat Mardjono yaitu: 

a. Mencegah masyarakat jadi korban kejahatan,  

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi 

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah 

ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan 

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan 

kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.8  

          Dilihat dari 3 (tiga) tujuan di atas dan 

dihubungkan dengan jika terjadi disparitas pidana dalam 

kasus tindak pidana maka yang terjadi adalah, tujuan 

pertama memang tercapai bahwa kasus korupsi tersebut 

terungkap sehingga masyarakat tidak jadi korban untuk 

kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan 

dan perekonomian negara yang di timbulkan pelaku 

korupsi.  

Sedangkan untuk tujuan ke 2 (dua) benar kasus 

korupsi bisa diselesaikan dengan baik dengan dijatuhi 

sanksi pidana bagi pelaku korupsi yang terbukti 

perbuatannya, namun yang jadi pertanyaan adalah 

apakah masyarakat puas dengan vonis pidana yang 

                                                 
8Romli Atmasasmita, Sistem Pera dilan Pidana Kontemporer, Prenada 

Media Group, tahun 2010, hal. 3  
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djatuhkan hakim, apakah sudah sesuai dengan rasa 

keadilan?  

Sedangkan untuk tujuan ke 3 (tiga), lebih di 

tujukan kepada pelaku jiak hukum yang dijatuhkan 

ringan bagi para pelaku tindak pidana korupsi, apakah 

menimbulkan efek jera bagi mereka untuk tidak 

mengulangi lagi perbuatannya di waktu yang akan 

dating? Jika dihubungkan terjadi disparitas pidana bagi 

pelaku yang merasa di perlakukan tidak adil dengan 

vonis yang jauh lebih berat dari pelaku lain dengan 

perkara yang sama dan dia tidak peduli selama berada 

di lembaga pemasyarakatan dengan tidak mau 

mengikuti semua rangkaian pembinaan, sehingga tujuan 

SPP tersebut yang mengusahakan mereka yang pernah 

melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 

perbuatannya, sulit tercapai. 

Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas dan 

Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di Pengadilan 

Negeri Tindak Pidana Korupsi adalah faktor 

hukum, faktor hakim, dan faktor diri pelaku.  
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b. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya 

disparitas dan rendahnya vonis perkara korupsi di 

PN Tipikor adalah bahwa terpidana 

membandingkan putusan dengan pelaku lain yang 

menyebabkan dia merasa jadi korban 

ketidakadilan dari lembaga peradilan. Kemudian 

terpidana menjadi tidak peduli dengan semua 

pembinaan yang diberikan dalam lembaga 

pemasyarakatan yang bisa saja membuat pelaku 

mengulangi lagi perbuatannya. Terakhir, tidak 

menimbulkan efek jera karena vonis yang rendah.  

Saran 

a. Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana yang 

memberikan kemungkinan bagi hakim untuk 

memperhitungkan semua tahap-tahapan kejadian, 

untuk memutuskan berat dan ringannya hukuman 

bagi pelaku, seperti delik yang dilakukan, cara 

melakukannya, keadaan pelaku dan situasi ketika 

perbuatan itu dilakukan. Semua harus 

dipertimbangan dengan baik, sehingga hasil yang 

diputuskan benar-benar sesuai ketentuan hukum 

yang berlaku dan vonis yang dijatuhkan akan 

memenuhi rasa kepastian dan keadilan hukum. 
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b. Meningkatkan peran Pengadilan Tinggi 

banding untuk memeriksa berkas banding 

dengan serius jika memang ada kekeliruan 

dalam penerapan pidana maupun sanksi 

pidananya di tingkat pertama, sehingga segera 

bisa di koreksi di tingkat banding. 
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ANALISA DISPARITAS VONIS PIDANA KASUS 

KORUPSI DAN RENDAHNYA VONIS PERKARA 

KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI TINDAK 

PIDANA KORUPSI BENGKULU 

Dr. Antory Royan Adyan, S.H., M.Hum.1 

 

Latar Belakang 

Kehadiran lembaga peradilan adalah menjadi sebuah 

syarat mutlak bagi suatu negara hukum yang dibentuk untuk 

mengawasi dan melaksanakan aturan hukum dan undang-

undang suatu Negara. Pengawasan dilakukan sebagai 

“balance” terhadap pemerintah di dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Negara, dan bagi rakyat dapat menjadi 

pedoman dalam hal-hal mana ia harus berbuat sesuai dengan 

hak-hak dan kewajiban yang ada pada dirinya. Dengan kata 

lain, lembaga peradilan tidak lain daripada sebuah badan 

pengawas, pelaksanan hukum dan sekaligus sebagai benteng 

penegak hukum dan keadilan. Ini makna dan hakikat dari 

azas peradilan yang bebas. Di Indonesia, disparitas hukuman 

juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model 

pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan 

(perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi 

                                                 
1 Dosen dan Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Bengkulu 
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andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh 

diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib 

mempertimbangkan sifat bak dan jahat pada diri terdakwa. 

Perilaku Hakim menjadi salah satu barometer utama 

dari suatu negara hukum untuk mengukur tegak tidaknya 

hukum dan undang-undang. Aparat penegak hukum menjadi 

titik sentral dalam proses penegakan hukum (Law 

enforcement prosess) yang harus memberikan teladan dan 

konsekuen dalam menjalankan hukum dan undang-undang. 

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara 

pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia 

dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu 

dalam sistem peradilan pidana terpadu, 

Disparitas vonis hakim itu tidak akan muncul ketika 

tidak terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan. 

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti lebih 

mendalam apa sebenarnya yang terjadi dalam proses 

peradilan dan apa sebenarnya yang menjadi penyebab 

sehingga terjadi perbedaaan dalam penjatuhan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi.  

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4b012a00a7caf/node/lt4b01297e9d172
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13633/hindari-disparitas-hukum-dalam-memutus-perkara-korupsi-dprd
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Pengertian dan Terjadinya Disparitas Vonis Pidana 

Kasus Korupsi 

Prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu 

konsisten diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan 

praktek peradilan. Sering terjadi kesenjangan dalam putusan 

terhadap pelaku tindak pidana sehingga bermunculan 

Disparistas Putusan Hakim  yang acapkali menyeruak seperti 

mafia peradilan, KUHP disingkat (Kasih Uang Habis 

Perkara), kebobrokan dunia peradilan, suap menyuap, 

konspirasi dan istilah-istilah lain yang serupa.  

Disparitas putusan hakim pidana adalah masalah yang 

dianggap sebagai isu yang mengganggu dan praktek 

disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat 

universal. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang 

tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap 

tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan 

tanpa dasar pembenaran yang jelas2.  Dari pengertian 

tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul 

karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap 

tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya 

adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap 

pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa 

                                                 
2Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, 

Bandung, Alumni, 1984  Hal. 52 
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figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan 

sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, 

menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat 

terjadi dalam beberapa kategori yaitu: 

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama 

2. Disparitas antara tindak 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 sama3. 

Disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan 

independensi hakim.  Model pemidanaan yang diatur dalam 

perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) 

juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, 

hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan 

hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat bak dan jahat 

pada diri terdakwa. Disparitas pidana erat kaitannya dengan 

                                                 
3 Hakristuti Hakrisnowo, Rekronstruksi Konsep Pemidaaan, Suatu 

gagautan terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia, 

Majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta KHN, 2003, Hal. 28 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4b012a00a7caf/node/lt4b01297e9d172
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4b012a00a7caf/node/lt4b01297e9d172
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hakikat dari pidana itu sendiri, yang berupa derita memang 

sepatutnya dijatuhkan pada sesorang yang melakukan tindak 

pidana yang diatur menurut Undang-Undang. Penjatuhan 

pidana itu merupakan konsekuensi wajar bagi pelaku tindak 

pidana, hanya saja masalah timbul jika terhadap para pelaku 

tindak pidana sejenis dijatuhkan hukuman yang berbeda 

sehingga menimbulkan anggapan bahwa pengadilan telah 

berlaku tidak adil. Akan tetapi jika ditinjau secara ideologis 

sebenarnya disparitas pidana tersebut dapat dibenarkan 

sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern 

(positivisme school) yakni pidana harus disesuaikan dengan 

penjahat4. 

Pemidanaan yang tidak proporsional adalah putusan 

MA No. 143K/Pid/1993. Majelis hakim agung dipimpin M. 

Yahya Harahap mempertimbangkan bahwa pada dasarnya 

berat ringannya hukuman adalah kewenangan judex facti. 

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 penegakan 

hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi 

                                                 
4 Muladi, Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha mengatasinya, 

Bandung, Alimni, 1984, hal.52 
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dan represi bagi masyarakat dan pelaku. Penjatuhan 

hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman 

yang ‘sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang 

dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala 

nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana 

dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi 

determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang 

dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu5.  

Disparitas Pidana menurut Sudarto, KUHP Indonesia 

tidak memuat pedoman pemberian pidana (straf 

toemetingsleid draad) yang umum, ialah suatu pedoman 

yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat 

asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam 

menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian 

pidana (straf toemetingsleid draad). Tidak adanya pedoman 

pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim 

mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara 

pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana.  Bisa 

terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya 

sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini 

                                                 
5 Op.cit. Harkristuti Harkrisnowo, hal.12 
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tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan 

kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. 

Berkaitan dengan tidak adanya pedoman pemberian 

pidana salah satu aspek yang paling kacau balau dari 

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemidanaan 

ialah kondisi dari KUHP itu sendiri. Secara mudah dapat 

ditunjukkan, bahwa dikebanyakan Negara sanksi-sanksi 

yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, sama sekali 

tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional .Inilah yang 

pada gilirannya merupakan salah satu penunjang utama 

adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar yang 

kesalahannya sebanding. Tidak hanya di Indonesia saja, 

tetapi hamper seluruh Negara di dunia, mengalami apa yang 

disebut sebagai “the disturbing disparity of sentencing” yang 

mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain 

yang terlibat di dalam system penyelenggaraan hukum 

pidana untuk memecahkannya. 

Penyebab Terjadinya Disparitas Vonis Pidana Kasus 

Korupsi 

1. Masalah Pemidanaan 

Dalam KUHP perumusan pemidanaan yang dianut 

dalam WvS yang diundangkan tahun 1881 itu adalah 

pembalasan (werking der vergelding). Falsafah ini pada 

tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru 
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yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu 

psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan 

hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian si 

pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas 

individualisasi. 

Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru 

yang disisipkan pada tahun 1927 yaitu pasal 14 a. dalam 

memori van toelichting dari wvs tersebut dijelaskan6: 

“dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk 

tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan 

pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar- dengan 

adanya tindak pidana itu, kerugian apakah yang 

ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang si pembuat dulu? 

Apakah kesalahan yang dipersalahkan kepadanya itu 

langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah suatu 

perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-

watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara 

maksimal dan minimal harus ditetapkan seluas-luasnya, 

sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab 

dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu 

sudah memadai. “ 

                                                 
6 Eddy Junaedi, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan 

Narapidana, tanpa penerbit, tanpa tahun, hal. 7 
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Dari uraian diatas jelaslah bahwa tujuan pemidanaan 

yaitu berupa pembalasan (aliran klasik) dan berupa 

pembinaan dan perbaikan terpidana menurut aliran modern. 

2. Bersumber Dari Diri Hakim Sendiri 

Secara eksternal yang membuat hakim bebas 

menjatuhkan pidana yang bersumber pada UU Ketentuan 

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI memberikan landasan hukum 

bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap 

kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang 

merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam 

menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, 

karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana 

dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Hal tersebut 

dapat dilihat pada pasal 2 UU No.31 tahtun 1999 Yo UU 

No.21 tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pidana penjara 

waktu tertentu paling singkat 4 tahun dan paling tinggi 20 

tahun dan denda minimal Rp. 200 Juta dan paling tinggi 

Rp.1000.000.000,0 serta pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo 

UU No.21 tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pidana 

penjara waktu tertentu paling singkat 1 tahun dan paling 

tinggi 20 tahun dan denda minimal Rp.50 Juta dan paling 
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tingg Rp.1000.000.000,-. Apabila pidana denda tidak 

dibayar, ia digani dengan pidana kurungan dan lamanya 

pidana kurungan pengganti denda paling lama enam bulan. 

Secara Internal yang bersumber dari diri hakim sendiri 

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim 

terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas 

untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani 

dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, 

maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun 

akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda7. Oleh karena itu 

dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan 

disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan 

hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan 

memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi 

seringkali penggunannya melampaui batas sehingga 

menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.  

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di 

dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai 

berikut: Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap 

penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas 

pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan 

                                                 
7 Ibid, hal. 20 
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pembenaran yang jelas. Disparitas pemidanaan dapat 

dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.8  

Upaya Mengatasi Terjadinya Disparitas Vonis Pidana 

Kasus Korupsi 

1. Melihat Tujuan Pelaku dalam melakukan Tindak 

pidana 

Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak 

puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya 

berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang 

sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha 

agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan 

tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh 

karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang 

perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan 

masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa 

dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. 

Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator 

dalam bentuk yang dinamakan checking points yang disusun 

setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang 

bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan 

ahli-ahli yang disebut behavior scientist (Istilah uniformitas 

pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang 

                                                 
8 Oemar Seno Adji, Hukum Pidana, Airlngga, Jakarta, 1984, hal.28 
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kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan 

keserasian pemidanaan lebih dipergunakan). 

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas 

pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru 

buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci 

sebagai berikut9: Dalam pemidanaan hakim 

mempertimbangkan: (1) Kesalahan pembuat,  (2) Motif dan 

tujuan dilakukannya tindak pidana, (3) Cara melakukan 

tindak pidana, (3) Sikap batin pembuat,  (4) Riwayat hidup 

dan keadaan sosial ekonomi pembuat, (5) Sikap dan 

tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, (6) 

Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, (7) 

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 

dilakukan. 

2. Masalah Pemdoman Pemidanaan 

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana 

adalah ketidakadaan patokan pemidanaan dalam perundang-

undangan maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa 

pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum 

pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian 

hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. 

                                                 
9 Op.cit. Muladi & Barda Nawawi Arief, hal. 68 
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Kesimpulan  

1. Disparitas vonis  tindak pidana korupsi dalam 

pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan 

penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun 

kebebasan hakim diakui oleh UU dan memang 

nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi 

seringkali penggunannya melampaui batas sehingga 

menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia 

2. Disparitas vonis  tindak pidana korupsi dalam 

pemidanaan disebabkan ketidakadaan patokan 

pemidanaan dalam perundang-undangan  maupun 

dalam praktik di pengadilan. 
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KEBIJAKAN KRIMINALISASI MINIMUM KHUSUS 

DAN KORELASINYA DENGAN DISPARITAS 

PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA 

KORUPSI 

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. 1 

 

Latar Belakang 

Masalah korupsi bukanlah masalah baru di Indonesia, 

karena praktik korupsi sudah ada sejak era tahun 50-an, 

sehingga berbagai kalangan menilai bahwa korupsi sudah 

menjadi bagian dari kehidupan, menjadi sustu sistem dan 

menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah Negara2.  

Bahkan korupsi sesungguhnya sudah ada sejak manusia 

pertama kali mengenal tatakelola pemerintahan.3 

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang 

bukan saja dapat merugikan keuangan Negara, akan tetapi 

juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian 

rakyat. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa 

                                                 
1 Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Sriwijaya, Palembang, 

Sumatera Selatan.  
2 Chaeruddin, Syaiful  Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, Strategi 

Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Reflika 

Aditama, Bandung, hlm. 1 
3 Nanang T Puspito, dkk, 2011, Pendidikan Anti Korupsi Untuk 

Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,  Dirjen 

Dikti, Jakarta, hlm. 23 
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tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat 

tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar 

masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh 

masyarakat bangsa-bangsa di dunia.4 

Di Indonesia, upaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi dalam sejarahnya telah cukup panjang, dimulai 

penerbitan peraturan perundangan di masa penguasaan 

perang melalui peraturan Penguasa Perang Pusat (Peperpu) 

Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, 

yang diterbitkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. 

Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan pelbagai regulasi 

atau perundang-undangan   yang dimaksudkan untuk 

percepatan dalam penanggulanan tindak pidana korupsi di 

Indonesia.  

Setelah beberapa kali diadakan pergantian peraturan 

perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, hingga 

tahun 1970 perkembangan tindak pidana korupsi dirasakan 

terus berlangsung. Karena itu pada tanggal 29 Maret 1971 

Presiden mengesahkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat menekan 

tingginya angka korupsi di Indonesia. Namun seiring dengan  

                                                 
4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, 

Alumni,Bandung, hlm. 133 
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waktu ternyata UU No. 3 Tahun 1971 belum juga dapat 

dimaksimalkan dalam pemberantasan tipikor, dan salah satu 

penyebabnya adalah dikarenakan UU tersebut  hanya 

menetapkan batas maksimum khusus tanpa minimum 

khusus, yang menunjukkan formulasi yang sama dengan 

rumusan ancaman sanksi dalam KUHP terutama pada 

kejahatan dalam jabatan, Secara teoritis, pengancaman 

dengan rumusan minimum khusus dimaksudkan bahwa 

perbuatan tersebut  dianggap memiliki tingkat keseriusan 

atau bahaya yang tinggi dalam pelanggaran terhadap 

ketertiban umum. Pengancaman minimum khusus pada 

akhirnya diharapkan agar aparat pemutus tidak terlalu lebar 

dan tidak bertendensi menimbulkan disparitas dalam 

memutus tindak pidana yang sama atau atau sifat bahayanya 

dapat diperbandingkan. 

Tahun 1999, diterbitkan kembali undang-undang baru 

sebagai undang-undang pengganti UU No. 3 Tahun 1971 

yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, 

melalui UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.  Terbitnya UU No. 31 Tahun 1999 

(yang kemudian diubah lagi melalui UU No. 20 Tahun 

2001) adalah upaya pemerintah meminimalisasi dalam 

pemberantasan tipikor di Indonesia. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah dengan mengancamkan secara minimum 
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(ancaman Minimum Khusus penjara dan denda) pada 

beberapa tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.  

Makalah ini secara khusus akan menjawab pertanyaan 

“Apakah kebijakan formulasi pengancaman minimum 

khusus dalam UU Tindak Pidana Korupsi dapat mengurangi 

disparitas pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan 

tindak pidana korupsi yang sama atau yang mempunyai sifat 

bahaya yang dapat diperbandingkan?” 

 

Fungsi Sanksi Dalam Hukum Pidana 

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat 

khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap seseorang 

berhadapan dengan hukum, pikiran akan tertuju ke arah 

suatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam 

masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa 

yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, 

serta akibatnya. Yang pertama itu disebut sebagai norma, 

sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan 

hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya 

adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut 

sebagai pidana (hukuman).5 

                                                 
5 Ibid, hlm.2 
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Hukum pidana adalah hukum sanksi6, yang 

dimaksudkan untuk menderitakan si pelaku tindak pidana 

yang diberikan oleh lembaga atau badan yang berwenang7. 

Sanksi pidana  menurut Adami Chazawi merupakan suatu 

sanksi hukum yang sangat keras dan tajam. Wujudnya tiada 

lain berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum 

seseorang, sehingga ujudnya berupa pembebanan atau 

pemberian penderitaan secara sengaja.8 

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk 

menanggulangi tindak pidana. Sanksi pidana berfungsi 

sebagai penguatan dari norma hukum pidana. Perdebatan 

mengenai peranan pidana dalam menghadapi kejahatan ini, 

menurut Inkeri Anttila telah berlangsung beratus-ratus tahun 

                                                 
6 Menurut Bambang Poernamo, definisi didasarkan pada ciri hukum 

pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu hukum 

pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri, melainkan sudah 

terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk 

menguatkan tata tertib norma-norma di luar hukum pidana. 

Bambang Poernamo dalam Nashriana, 2014, Reformulasi Sanksi Tindakan 

: Upaya Penguatan Alternatif Sanksi Pidana Dalam melindungi Anak, 

Disertasi pada Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 

Palembang,  hlm. 136 
7 Lembaga yang dimaksud adalah  lembaga yudikatif . Lembaga yudikatif 

diberikan wewenang oleh negara untuk menjalankan kekuasaan mengadili 

melalui organ-organ di bawahnya,. Tuntutan kehadiran kekuasaan 

kehakiman yang merdeka adalah ajaran  negara berdasarkan hukum 

(Rechtstaat). 

Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat),  Refika 

Aditama, Bandung,     hlm. 13 
8 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana,Cetakan Kelima,  

RajaGrafindo Persada, Jakarta,  hlm.22   



 

119 

 

yang lalu.9 Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua 

peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya 

sebagai ”older philosophy of crime control”.  

Sebenarnya memang pembicaraan tentang hukum 

pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan, 

telah dilakukan berabad-abad lalu. Hukum pidana dianggap 

sebagai sarana yang mempunyai keterbatasan dalam 

penanggulangan kejahatan. Keterbatasan kemampuan 

hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah 

banyak diungkapkan para sarjana, seperti: 

a. Rubin, yang menyatakan bahwa pemidanaan (apapun 

hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum 

atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak 

mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan; 

b. Schultz, menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan 

di suatu negara tidaklah berhubungan dengan 

perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau 

kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-

putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan 

                                                 
9 Inkeri Anttila dalam Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif 

Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Ananta, 

Semarang,  hlm. 98 
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bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan 

kultural yang besar dalam masyarakat; 

c. Johannes Andenaes, menyatakan bahwa bekerjanya 

hukum pidana selamanya harus dilihat dari 

keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh 

antara hukum dengan faktor-faktor yang membentuk 

sikap dan tindakan kita; 

d. Wolf Middendorf, yang menyatakan bahwa sangatlah 

sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas 

dari “general deterrence”, karena mekanisme 

pencegahan (detternce) itu tidaklah diketahui. Kita 

tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya 

antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan 

kejahatan atau mungkin mengulanginya lagi tanpa 

hubungan dengan ada atau tidaknya undang-undang 

atau pidana yang dijatuhkan.  Sarana-sarana kontrol 

sosial lainnya, seperti kekuasaan orangtua, kebiasaan-

kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah 

perbuatan yang sama kuatnya dengan ketaatan orang 

pada pidana. Dikemukakan pula bahwa dalam 

praktiknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana 

yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian 

si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara 

kejahatan dengan lamanya pidana. Akhirnya 
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ditegaskan bahwa “kita masih sangat sedikit 

mengetahui tentan apa yang membuat seorang 

terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan 

aktivitas kejahatan”; 

e. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah juga 

menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak 

dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan 

salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan 

agama, dukungan dan pencelaan kelompok, 

penekanan dari kelompok-kelompok interest dan 

pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-

sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku 

manusia daripada sanksi hukum. 

f. R. Hood dan R. Sparks menyatakan bahwa beberapa 

aspek lain dari “general prevention” seperti 

“reinforcing sosial values”, “strengthening the 

common conscience”, “alleviating fear” dan 

“providing a sense of communal security” sulit untuk 

diteliti; 

g. Karl O Cnristiansen pada waktu membicarakan 

beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu 

politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara 

lain bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas 

sangat sulit diukur. Pengaruh ini terdiri dari sejumlah 
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bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling 

berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam 

nama, misalnya pencegahan (detternce), pencegahan 

umum (general prevention), memperkuat kembali 

nilai-nilai moral (reinforcement of moral values), 

memperkuat kesadaran kolektif (strengthening the 

collective solidarity), menegaskan 

kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat 

(reaffirmation of the public feeling of security), 

mengurangi atau meredakan ketakutan (alleviation of 

fears), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif 

(release of aggressivetensions) dan sebagainya. 

Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, 

dikemukakan olehnya bahwa diketahui pengaruh 

pidana penjara terhadap si pelanggar tetapi pengaruh-

pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan 

merupakan “terra incognita”, suatu wilayah yang 

tidak diketahui (“unknown territory” ) 

h. M. Cherif Bassiouni yang juga pernah menegaskan 

bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara 

pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang 

paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau 

kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas 

setiap metode tindakan tersebut. Untuk dapat 
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menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus 

mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk 

mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan 

yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku 

manusia.10 

Pendapat kedua adalah yang setuju dengan 

penanggulangan tindak pidana dengan sanksi pidana. Tokoh-

tokohnya antara lain: Roeslan saleh, Van Bemmeln, Alf 

Ross, Herbert, L. Packer. 

Kebijakan Kriminalisasi Penetapan Ancaman Sanksi 

Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi  

Berbicara tentang kebijakan kriminalisasi, menunjuk 

kepada kebijakan hukum/politik hukum pidana, sebagai 

terjemahan dari istilah “penal policy”. Sementara berbicara 

tentang kebijakan/politik hukum pidana tidak melepaskan 

diri pembicaraan tentang kebijakan kriminal atau sering juga 

disebut dengan politik kriminal, sebagai terjemahan dari 

istilah “criminal policy”. Menurut Sudarto, kebijakan 

kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari 

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. 11 Definisi ini 

diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan “the 

                                                 
10 Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan 

Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,   hlm. 41 
11 Ibid  
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rational organization of the control of crime by society”. 

Karena itu, kebijakan/politik hukum pidana itu diartikan 

sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam 

menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana. 

 Sebagai suatu politik hukum, politik hukum pidana 

itu bersifat ideal dan berangkat dari idealisme, seperti yang 

diungkapkan oleh Bernard L Tanya.12 Oleh karena itu tepat 

sekali apa yag diungkapkan oleh Padmo Wahyono bahwa 

merumuskan politik hukum berarti merumuskan kebijakan 

dasar yag menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum 

yang akan dibentuk. Ia berkaitan dengan hukum yang akan 

diharapkan (ius constituendum).13 

Memperhatikan rumusan politik hukum yang 

diberikan oleh Sudarto di atas, lebih lanjut beliau 

merumuskan bahwa melaksanakan politik hukum pidana 

berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi 

syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain 

diungkapkan oleh beliau bahwa melaksanakan politik 

hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan 

                                                 
12 Bernard L Tanya, 2011,  Politik Hukum. Agenda kepentingan Bersama, 

Genta Publishing,  Yogyakarta,  hlm. 3 
13 Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarka Atas Hukum, 

Cetakan II, Ghalia Indonesia,  Jakarta,  hlm. 4 
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dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang 

akan datang.14 

Kebijakan kriminalisasi sebagai tahap formulasi 

adalah bagian awal dari politik hukum pidana, karena itu 

kebijakan kriminalisasi adalah tahap yang paling strategis 

dalam pemberlakuan hukum yang dibentuk tersebut di dalam 

masyarakat. Kesalahan penetapan perbuatan-perbuatan mana 

yang akan diberi sanksi pidana dalam politik hukum pidana 

tentu akan sangat berpengaruh pada aplikasinya.  

Penetapan ancaman sanksi minimum khusus dalam 

tindak pidana korupsi – yang tidak akan dijumpai dalam 

rumusan perbuatan-perbuatan pidana dalam KUHP yang 

hanya mengatur ancaman maksimum khusus -  tentu juga 

sudah difikirkan secara matang dan sadar oleh pembentuk 

undang-undang. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, formulasi 

pengancaman minimum khusus dijumpai pada pasal-pasal: 

 Minimum Penjara 4 tahun dan Denda Rp. 200 juta  (P. 

2, 12) 

 Minimum Penjara 3 tahun dan denda Rp. 150 juta (P. 

6) 

                                                 
14 Sudarto,  2006, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, 

Cetakan Ke-3, Alumni, Bandung, hlm. 20 
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 Minimum Penjara 2 tahun dan Denda Rp. 100 juta (P. 

7, 8, 10) 

 Minimum Penjara 1 tahun dan Denda Rp. 50 juta  (P. 

3, 5, 9, 11) 

 Memang, secara teoritis penetapan ancaman sanksi 

minimum khusus tersebut dimaksudkan untuk mengurangi 

disparitas pemidanaan dikarenakan rentang yang panjang 

dalam pengancaman pidana, terutama pidana penjara. 

Artinya hakim dengan dilatarbelakangi oleh kebebasannya 

dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara yang sangat 

mungkin berbeda jauh dengan vonis hakim lainnya pada 

kasus yang sama atau sifat berbahaya yang dapat 

diperbandingkan, dikarenakan pasal-pasal KUHP menganut 

ancaman minimum umum 1hari. Namun dalam aplikasinya, 

apakah penetapan ancaman sanksi minimum khusus tersebut 

memang dapat menjamin pengurangan disparitas 

pemidanaan dalam kasus-kasus tipikor? 

Kebijakan Ancaman Sanksi Minimum Khusus dan 

Korelasinya Dengan Pengurangan Disparitas 

Pemidanaan Dalam Kasus Tipikor.   

Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. 

Mengadili diartikan sebagai tindakan hakim untuk 

menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan 
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asas bebas, jujur, dan tidak memihak di siaing pengadilan 

dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-

undang.15 

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari tugas 

hakim di dalam persidangan yang menentukan apakah si 

pelaku dihukum atau tidak. Jadi putusan hakim adalah 

pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan perkara 

di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. 

Oleh karena itu menurut Lilik Mulyadi bahwa berlandaskan 

pada visi teoritik danpraktik peradilan, maka putusan hukum 

itu:16 

 “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena 

jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang 

terbuka untuk umum setelah melalui proses dan 

prosedural hukum acara pidana, pada umumnya 

berisikan amar pemidanaan atau bebas atau 

pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam 

bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan 

perkara”. 

Dalam memberikan putusannya, hakim harus 

melakukan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non 

                                                 
15 Fence M. Wantu, 2011, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 26 
16 Lilik Mulyadi, 2007,  Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif 

Teoritis dan Praktik Peradilan,  Mandar Maju, Jakarta, hlm. 127 
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yuridis, yang digali di dalam persidangan, tidak terkecuali 

dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana korupsi. 

Sampai saat ini putusan-putusan pengadilan dalam 

penyelesaian perkara korupsi dirasa masih belum dianggap 

adil bagi masyarakat. Banyak putusan-putusan kasus korupsi 

yang melanggar rasa keadilan masyarakat, sementara 

pembentuk undang-undang telah melakukan penerobosan 

dengan merumuskan sistem pemidanaan terutama terkait 

strafmaat/ukuran pemidanaan dengan memformulasikan 

minimum khusus dalam UU no. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Pengaturan demikian dimaksudkan sebagai upaya 

minimalisasi disparitas pemidanaan dan menunjukkan atau 

symbol bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana 

berat bahkan dikatagorikan sebagai tindak pidana luar biasa. 

Secara empirik dijumpai kasus-kasus korupsi yang 

mengabaikan formulasi ancaman minimum khusus dalam 

legislasi tindak pidana korupsi melalui UU Tipikor.  Hal ini 

sebagai ujud pengabaian asas kepastian hukum dan 

menunjukkan bahwa tidak ada korelasi secara langsung 

pengaturan tersebut dengan pengurangan disparitas 

pemidanaan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. 
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Contoh putusan-putusan yang mengabaikan formulasi 

ancaman minimum khusus seperti pada kasus-kasus berikut: 

 Terdakwa Feri Santoso (Swasta) didakwa melanggar 

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor; dan dituntut 4 tahun 

Penjara, Denda Rp. 200 juta subsider 3 bulan penjara, 

dan Uang Pengganti Rp. 5 juta subsider 1 bulan 

penjara. 

Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor 

19/Pid.B/2007/PN.BU menghukum 4 bulan dengan 

Denda Rp. 30 juta subsider 2 bulan, dan Uang 

Pengganti Rp. 5 juta subsider 1 bulan penjara. 

Putusan Pengadilan Tinggi melalui Putusan Nomor 

104/Pid.B/2008/PT.TK, menguatkan putusan 

Pengadilan Negeri. 

Putusan Kasasi dengan Nomor: 1660K/Pid.Sus/2009, 

menolak permohonan kasasi Jaksa, dan berarti 

dikembalikan pada Putusan PN yakni 4 bulan Penjara 

dengan Denda Rp. 30 juta subsider 2 bulan, dan Uang 

Pengganti Rp. 5 juta subsider 1 bulan penjara. 

 Terdakwa Kardono (Swasta) didakwa melanggar Pasal 

2 ayat (1) UU Tipikor; dan dituntut 4 tahun Penjara, 

Denda Rp. 200 juta subsider 3 bulan penjara, dan 

Uang Pengganti Rp. 2.9  juta subsider 2 bulan penjara. 



 

130 

 

Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor 

63/Pid.B/2010/PN.SKW menghukum 4 tahun dengan 

Denda Rp. 200 juta subsider 1 bulan, dan Uang 

Pengganti Rp. 2.9  juta subsider 1 bulan penjara. 

Putusan Pengadilan Tinggi melalui Putusan Nomor 

195/Pid/2010/PT.PTK memutuskan: Menjatuhkan 

putusan 1 tahun penjara dan Denda Rp. 200 juta 

subsider 1 bulan, dan Uang Pengganti Rp. 2.9  juta 

subsider 1 bulan penjara. 

Putusan Kasasi dengan Nomor: 2399K/Pid.Sus/2010, 

mengabulkan permohonan kasasi Jaksa, membatalkan 

putusan Pengadilan Tinggi dan menjatuhkan pidana 

penjara 1 tahun 

Jelaslah dari kedua kasus di atas dipahami bahwa 

hakim masing-masing tingkatan pada kedua kasus di atas, 

selain memunculkan disparitas pada kasus yang sama, juga 

telah melanggar ancaman minimum sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang secara utuh 

berbunyi: 

Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 
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(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah). 

Dari rumusan di atas menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat 

(1) sebagaimana yang diancamkan pada kedua kasus di atas 

seharusnya penjatuhannya tidak boleh kurang ancaman 4 

(empat) tahun penjara dan denda Rp. 200 juta. 

Bila aturan minimum khusus sudah sedemikian diatur 

namun dalam realitanya tetap dilanggar, menunjukkan 

bahwa ada hal-hal yang melatarbelakangi sehingga 

pelanggaran tetap dilakukan. Faktor-faktor tersebut 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Faktor Hukum  

Pelanggaran terhadap ancaman minimum khusus 

sebagaimana telah diformulasikan pada beberapa pasal 

dalam UU Tipikor, sebenarnya telah diberi peluang oleh UU 

itu sendiri. Dipahami bahwa UU Tipikor telah menggunakan 

sistem pengancaman yang bersifat determinate sentence, 

yang diartikan bahwa sistem pengancaman dengan 

merumuskan ancaman minimum dan ancaman maksimum 

dalam pasal-pasalnya. Dengan rumusan yang demikian tentu 

memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi 

pada interval waktu dan jumlah tertentu. Semisal dalam 

rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang mengancamkan 
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dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. 

(satu miliar rupiah), memberi peluang bagi hakim untuk 

dapat menjatuhkan sanksi dalam interval 4 (empat) tahun 

sampai penjara seumur hidup dan denda antara Rp. 200 Juta 

sampai Rp. 1 M.  

Pengaturan yang demikian tidak diikuti dengan 

pengaturan pedoman penjatuhan sanksi, akibatnya tentu 

hakim yang satu akan menjatuhkan sanksi yang berbeda 

bahkan bisa sangat mencolok (disparity of sentencing) 

dengan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lainnya. 

2. Faktor Non hukum 

Apabila ditinjau dari faktor non hukum, apa yang 

melatarbelakangi terjadinya disparitas pemidanaan, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 Secara teoritis, putusan hakim sangat dipengaruhi oleh 

pertimbangan yuridis yang merupakan pembuktian 

unsur-unsur (bestandellen) dari suatu tindak pidana 

apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi 

dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan 

oleh penuntut umum atau tidak. Oleh karena itu 
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menurut Lilik Mulyadi17  bahwa pertimbangan yuridis  

bahwasanya akan secara langsung berpengaruh 

terhadap amar atau putusan hakim. Selain itu 

pertimbangan non yuridis atau sosiologis juga 

berpengaruh terhadap amar putusan hakim.  Bahkan 

menurut penulis, pertimbangan non yuridis - 

menyangkut aspeksosiologis, psikologis, kriminologis 

dan filosofis - akan berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya putusan, sementara pertimbangan yuridis 

berpengaruh terhadap bersalah atau tidaknya terdakwa 

karena menyangkut pemenuhan unsur-unsur dalam 

suatu tindak pidana yang didakwakan pada pelaku. 

Oleh karena itu, faktor non yuridis adalah bagian yang 

sangat dipentingkan dalam penjatuhan sanksi sebagai 

penentuan nasib seseorang. Dalam Pasal 28 ayat (2) 

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, mengingatkan bahwa dalam 

mempertimbangkan berat dan ringannya pidana, 

hakim diwajibkan untuk memperhatikan sifat yang 

baik dan jahat dari seseorang. 

 Hakim adalah pribadi yang tentu saja berbeda satu 

sama lainnya. Dalam memutus perkara, putusan 

                                                 
17 Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum 

Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 141 
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hakim ditentukan oleh intuisi, pengalaman, dan 

pengetahuan hakim, sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Mackenzie sebagaimana dikutif oleh Ahmad 

Rifai.18 Ketiga hal tersebut juga yang dapat 

melatarbelakangi tinggi rendahnya suatu putusan. 

Pendekatan intiusi dimaksudkan bahwa dalam 

menjatuhkan putusan seorang hakim akan 

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang 

wajar bagi setiap pelaku berdasarkan instink atau 

intiusinya. Disinilah bermainnya hati nurani seorang 

hakim dalam menangkap sinyal-sinyal pada diri 

seorang pelaku. Pendekatan intiusi juga harus 

dibarengi dengan pendekatan pengetahuan dan 

pengalaman seorang hakim. Semakin seorang hakim 

berusaha untuk selalu menambah pengetahuannya 

tentang hukum dan perubahannya, dan semakin 

berpengalaman hakim dalam memutus perkara, maka 

kualitas putusan akan semakin baik.  

 Perbedaan putusan pengadilan juga dipengaruhi oleh 

tingkat moralitas hakim. Tuntutan masyarakat agar 

seorang hakim yang diberi kewenangan untuk 

mengadili suatu kasus yang dihadapkan kepadanya, 

                                                 
18 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif  

Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105 
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haruslah memiliki moralitas dan tanggungjawab yang 

tinggi. Bahkan masyarakat menganggap bahwa hakim 

adalah wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan 

hukum dan keadilan19. Namun kenyataannya bahwa 

hakim sebagai manusia tentu memiliki tingkat moral 

dan tanggungjawab yang berbeda dengan hakim 

lainnya, yang tentu dipengaruhi oleh latar belakang 

keluarga dan pendidikannya. Karena itu, latar 

belakang hakimpun akan berpengaruh pada putusan 

yang diberikannya.  

 

Kesimpulan  

 Memperhatikan apa yang telah diuraikan di atas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

 Dari aspek Hukum, disparitas pemidanaan tidak dapat 

dihindari, karena satu kasus bisa saja sama atau dapat 

diperbandingkan dengan kasus lainnya (aspek 

objektif), namun penyelesaian yang dilakukan yang 

diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh hakim, tentu 

dilatarbelakangi aspek subjektif yang berbeda antara 

satu pelaku dengan pelaku lainnya. Disparitas 

                                                 
19 Al Wisnu Broto, 1997, hakim dan Peradilan di Indonesia (Dalam 

Beberapa Aspek Kajian), Penerbit Unive rsitas Atma Jaya, Yogyakarta, 

hlm. 2 
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pemidanaan sendiri memang telah diberi peluang oleh 

aturan atau undang-undang, karena formulasi 

pengancaman sanksi dalam UU Tipikor menggunakan 

sistem determinate sentence. 

 Dari aspek Non Hukum, disparitas pemidanaan juga 

ditentukan oleh pribadi hakim sebagai manusia yang 

diberi kewenangan oleh Negara untuk menyelesaikan 

kasus yang dihadapkan padanya. Sebagai manusia, 

hakim tentu memiliki latar belakang sosial dan 

pendidikan yang berbeda, sehingga berdampak pada 

pembentukan moralitas, intiusi, pengalaman, dan 

pengetahuan yang berbeda.  

Rekomendasi  

 Dalam konteks pembaharuan hukum pidana (penal 

reform), upaya minimalisasi disparitas pemidanaan melalui 

pengancaman minimum khusus dalam UU Tipikor, 

direkomendasikan harus diikuti dengan perumusan pedoman 

pemidanaan sebagai acuan atau pedoman hakim dalam 

menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus tindak pidana 

korupsi. 
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ANALISA DISPARITAS DAN RENDAHNYA 

VONIS PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN 

NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI PANGKAL 

PINANG 

Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.1 

 

 

Pendahuluan 

Sejak gerakan reformasi bergulir, berbagai 

macam kasus hukum, mulai dari kasus Pidana, Hak 

Asasi Manusia, Perdata sampai pada masalah Politik 

terus muncul silih berganti yang seakan-akan tidak 

pernah bisa untuk berhenti. Sebagian kasus sudah ada 

ketetapan hukum, tetapi yang lainnya, banyak yang 

masih belum jelas. Tidak mengherankan jika hukum 

seolah-olah menjadi “barang mahal”. Dalam keadaan 

yang demikian itu, era reformasi sebagai masa 

bangkitnya Indonesia dari segala keterpurukan dan 

penegakan hukum belum sepenuhnya diwujudkan. 

                                                 
1 Dosen dan Ketua Tim Kerja Perekaman Persidangan Universitas Bangka 

Belitung 
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Salah satu permasalahan hukum yang perlu untuk 

mendapat perhatian yang serius adalah permasalahan 

tindak pidana korupsi. 

Sesuai dengan itu, dipahami bahwa “korupsi dan 

kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang”.2 

Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan 

sebaliknya kekuasaan merupakan ”pintu masuk” bagi 

tindak korupsi. Ada postulat yang mengatakan, bahwa 

korupsi mengikuti watak kekuasaan. “Jika kekuasaan 

berwatak sentralistis, korupsi pun mengikutinya 

berwatak sentralistis. Semakin tersentralisasi 

kekuasaan, semakin hebat pula korupsi di pusat 

kekuasaan itu”.3 Jenis ini ditemukan di masa orde 

baru. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah otonomi, 

seperti otonomi daerah, maka korupsi pun 

mengikutinya sejajar dengan otonomi tersebut. Karena 

                                                 
2 Kamri A.,”Korupsi, Pidana Mati dan HAM: Sekilas Tinjauan Sistem 

Peradilan Pidana”, dalam Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep 

dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika 

Aditama, Bandung, 2007, hlm. 153. Periksa juga HM. Wahyudin Husein 

dan Hufron, Hukum, Politik dan Kepentingan, Laksbang Pressindo, 

Yogyakarta, 2008. hlm. 126. 
3 Reko Dwi Salfutra, “Korupsi dalam Pembaharuan Penegakkan Hukum”, 

Makalah, 25 Agustus 2009, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum 

Universitas Jambi, Jambi, hlm. 2. 
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kekuasaan berpindah dari satu pusat kekuasaan ke 

banyak pusat kekuasaan yang otonom, korupsi pun 

mengikutinya berpindah dari satu pusat kekuasaan 

kepada banyak pusat kekuasaan. Jenis ini dialami 

sekarang, di zaman pasca orde baru. Bisa dibayangkan 

jika yang terjadi otonomi yang seluas-luasnya. 

Desentralisasi,4 justru menimbulkan banyak 

masalah yang bisa membahayakan program itu 

sendiri. Selain mengurangi efisiensi, desentralisasi 

ternyata dapat menyuburkan korupsi. Sehingga seakan 

antara pusat dan daerah berlomba melakukan korupsi. 

Sedemikian kencang perlombaan terjadi, sehingga 

sekarang tidak jelas lagi, manakah yang lebih hebat 

dan “berprestasi” dalam melakukan korupsi. Otonomi 

dan desentralisasi telah menyebabkan korupsi 

menyebar ke daerah-daerah. Bahkan, jika di era 

sebelumnya yang umumnya melakukan korupsi 

adalah jajaran eksekutif, sekarang sudah melanda 

jajaran legislatif. Keduanya adu cepat melalap uang 

                                                 
4 Soetandyo Wignjosoebroto, Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan 

Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir 

Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940), Bayumedia Publishing, 

Malang, 2005, hlm. 14 
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negara dan mengisap uang rakyat. Korupsi sebagai 

”virus ganas” rupanya mendapatkan medium 

penyebaran efektif melalui otonomi dan desentralisasi. 

Hal tersebut di atas sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Local Government Corruption 

Study (LGCS) yang menyatakan, bahwa: 

Sejak tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang 

pengungkapan kasus dugaan korupsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai 

daerah, berawal dari maraknya pemberitaan 

tentang korupsi DPRD Propinsi Sumatera Barat 

dan menjalar ke berbagai wilayah lain, seperti 

Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung 

dan kemudian hampir merata di berbagai 

wilayah Indonesia lainnya. Berdasarkan data 

Kejati seluruh Indonesia sampai dengan bulan 

September 2006, terdapat 265 kasus korupsi 

DPRD dengan jumlah 

tersangka/terdakwa/terpidana sebanyak 967 

orang anggota DPRD yang ditangani oleh 29 

Kejati. Pada periode yang sama, telah 
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dikeluarkan ijin pemeriksaan untuk anggota 

legislative, yaitu 327 orang anggota DPRD 

propinsi dan 735 DPRD kabupaten/kota.5 

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” 

yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi 

penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan 

dan pembangunan pada umumnya. Dalam praktiknya, 

korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin 

dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan 

pembuktian-pembuktian yang konkrit. Di samping itu, 

sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum 

yang pasti. Namun, akses perbuatan korupsi 

merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai, baik 

oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. 

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu 

kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai 

standar kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. 

Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan 

para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk 

                                                 
5 Taufik Rinaldi, dkk., Memerangi Korupsi Di Indonesia yang 

Terdesentralisasi (Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan 

Daerah), Justice for the Poor Project Bank Dunia, Jakarta, May 2007, 

hlm. 2. 
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ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat 

dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status 

sosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi dimulai 

dengan semakin mendesaknya usaha-usaha 

pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses 

birokrasi relatif lambat, sehingga setiap orang atau 

badan menginginkan jalan pintas yang lebih cepat. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat 

ditarik suatu konklusi dasar, bahwa “tindak pidana 

korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional 

dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan 

aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi 

antar negara dan lain sebagainya”.6 Oleh karena itu, 

tindak pidana korupsi bukan saja dapat dilihat dari 

perspektif hukum pidana, melainkan dapat dikaji dari 

dimensi lain, misalnya perspektif legal policy (law 

making policy dan law enforcement policy), Hak Asasi 

Manusia (HAM) maupun Hukum Administrasi 

Negara. Selintas, “khusus dari perspektif Hukum 

Administrasi Negara ada korelasi erat antara tindak 

                                                 
6 Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, 

P.T Alumni, Bandung, 2007, hlm. 4. 
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pidana korupsi dengan produk legislasi yang bersifat 

Administrative Penal Law”.7 

Dengan melihat kondisi tersebut, usaha 

memerangi korupsi di Indonesia terus berlanjut, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, 

Pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. Munculnya lembaga-lembaga baru tersebut 

disambut antusias dan optimis oleh masyarakat, hal itu 

merupakan suatu kewajaran, karena kerja aparat 

penegak hukum ini menunjukan prestasi yang 

mengesankan. Namun, di atas glamoritas capaian itu, 

bukan berarti KPK dan Pengadilan Tipikor tanpa 

kritik. Salah satu aspek yang dianggap perlu untuk 

dibenahi dan merupakan suatu hal yang penting bagi 

masyarakat adalah penegakan hukum yang 

berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi 

bangsa dan negara. Salah satu alasannya, karena vonis 

yang dijatuhkan oleh hakim masih sangat rendah, 

                                                 
7 Ibid. 



 

146 

 

tidak berefek jera, dan bahkan yang paling mendapat 

perhatian adalah di antara perkara-perkara yang 

kurang lebih sejenis seringkali terjadi perbedaan 

(disparitas) putusan yang vonis oleh hakim terhadap 

terpidana korupsi. Oleh sebab itu, dinilai perlu untuk 

membahas permasalahan Analisa Disparitas dan 

Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di Pengadilan 

Negeri Tindak Pidana Korupsi. 

Analisa Disparitas dan Rendahnya Vonis Perkara 

Korupsi 

Disparitas (disparity: dis-parity) pada dasarnya 

adalah negasi dari konsep paritas (parity), yang berarti 

“kesetaraan jumlah atau nilai”. Dalam konteks 

pemidanaan, paritas artinya adalah kesetaraan 

hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi 

serupa. Dengan demikian, disparitas adalah 

ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang 

serupa (same offence) dalam kondisi atau situasi 

serupa (comparable circumstances). Konsep Paritas 

ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip 

proporsionalitas. Jika konsep paritas dan 
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proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan, maka 

disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal 

dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang 

melakukan kejahatan yang berbeda tingkat 

kejahatannya.8 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dalam 

putusan perkara pidana dikenal adanya suatu 

kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih 

dikenal dengan disparitas. Menurut Muladi 

menyatakan, bahwa “disparitas merupakan penerapan 

pidana (disparity of sentencing), dalam hal ini adalah 

penerapan pidana yang tidak sama (same offence) atau 

terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat 

diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas”.9 

Sedangkan menurut Harkristuti Harkrisnowo 

menyatakan, bahwa “Disparitas pidana merupakan 

bukti ketiadaan keadilan (societal justice). Sayangnya, 

secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap 

                                                 
8 Indonesia Corruption Watch, Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan 

Perkara Tindak Pidana Korupsi, Kerjasama dengan Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar, 

Jakarta, 2014, hlm. 9. 
9 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 

Alumni, Bandung, hlm. 52. 
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telah melanggar hukum. Meskipun demikian, 

seringkali orang melupakan, bahwa elemen “keadilan” 

pada dasarnya harus melekat pada putusan yang 

diberikan oleh hakim.10 Berdasarkan definisi tersebut, 

diketahui bahwa disparitas pidana timbul karena 

adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap 

tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini 

tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim 

terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dapatlah 

dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya 

disparitas pemidanaan sangat menentukan. 

Lebih lanjut, Harkristuti Harkrisnowo 

menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi 

dalam beberapa kategori, yaitu: 

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; 

                                                 
10 Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu 

Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam 

majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta, hlm. 28. 
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4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh 

majelis hakim yang berbeda untuk pidana yang 

sama11 

Berdasarkan pendapat Harkristuti Harkrisnowo 

tersebut, dipahami bahwa disparitas tumbuh dan 

berkembang dalam penegakan hukum di Indonesia, 

termasuk dalam bidang tindak pidana korupsi. 

Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang 

sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu 

tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu 

majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang 

berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja 

kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya 

disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di 

lingkungan peradilan. 

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman 

atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal 

yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada 

perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas 

pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang 

                                                 
11 Ibid. 
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perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara 

serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan 

ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-

kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus 

mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum 

pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan 

untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman 

terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil 

rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.12 

Adanya fakta disparitas dalam pemidanaan yang 

sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki 

tidak berbeda secara kualitasnya, adanya keinginan 

untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang 

menghendaki adanya standar minimal objektivitas 

untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan 

merugikan atau membahayakan masyarakat dan 

negara, serta demi untuk lebih mengefektifkan 

pengaruh preverensi umum (general prevention) 

terhadap delik-delik tertentu dipandang meresahkan 

dan membahayakan masyarakat, maka lembaga 

                                                 
12 Indonesia Corruption Wacth, Op. Cit., hlm. 10. 
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pembuat kebijakan kemudian menentukan, bahwa 

untuk delik-delik tertentu tersebut, di samping ada 

pidana umum khusus, juga sekaligus ditentukan 

pidana minimum khusus. 

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait 

perkara korupsi bukan hal baru. Boleh jadi, adanya 

disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi 

merupakan salah satu faktor yang mendorong 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan 

dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang 

kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001. Dimana salah satu perubahan yang 

terjadi dalam peraturan tersebut adalah perumusan 

ancaman hukumannya yang mulai diatur kembali 

ancaman pidana minimum khusus. 

Hakim merupakan pelaksana undang-undang 

(corongnya undang- undang), sehingga setiap putusan 

yang dihasilkannya harus berdasarkan pada hukum 

yang normatif, sehingga penerapan ancaman pidana 

minimal dalam putusan hakim adalah sesuai atas 
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legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya 

selain berdasarkan hukum yang normatif, juga 

berdasarkan pada rasa keadilan, yaitu nilai-nilai yang 

hidup di tengah-tengah masyarakat, serta pada hati 

nurani (keadilan objektif dan subjektif). 

Sesuai dengan itu, menurut Sahuri Lasmadi 

menyatakan putusan hakim yang menerobos batas 

ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal 

dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang 

berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena 

hakim bukan hanya penegak hukum, tetapi juga 

penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan 

hakim yang memutus perkara tersebut. Putusan hakim 

yang menerobos ketentuan dalam undang-undang 

normatif, atau dalam hal ini di bawah tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal 

demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang 

objektif.13 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, 

                                                 
13 Sahuri Lasmadi, “Disparitas Pidana Putusan Hakim tentang Tindak 

Pidana Korupsi”, dalam Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan 

Implikasi, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 186. 
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berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption 

Watch, terjadinya disparitas dalam putusan hakim 

terkait putusan tindak pidana korupsi disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

1. Sistem Hukum 

Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih 

menganut Sistem Eropa Kontinental (civil law 

system).14 Hal ini membawa implikasi secara hukum 

dalam hal penjatuhan suatu putusan oleh hakim, di 

mana hakim akan menjatuhkan putusannya dengan 

menitikberatkan pada undang-undang. Oleh sebab itu, 

hakim dalam sistem civil law dikenal sebagai 

corongnya undang-undang. 

Meskipun dalam sistem hukum di Indonesia 

tidak menolak adanya yurisprudensi, namun tidak 

terdapat keharusan untuk mengikuti yurisprudensi, 

karena tidak mengikat secara formil bagi hakim lain 

untuk menjatuhkan putusan yang sama terhadap 

perkara tindak pidana korupsi yang memiliki kualitas 

perkara yang dapat dikatakan sama. Situasi ini 

                                                 
14 Indonesia Corruption Wacth, Op. Cit., hlm. 39 
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tentunya membuka peluang untuk terdapatnya 

disparitas putusan hakim atas perkara tindak pidana 

korupsi. 

2. Undang-undang 

Penggunaan hukum pidana sebagai premium 

remidium pada Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi justru dianggap sebagai pemicu terjadinya 

disparitas pemidaan dalam perkara korupsi. 

Contohnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini paling sering 

dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas 

putusan. Problemnya terletak pada perbedaan 

ancaman pidana minimalnya. Pasal 2 Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana minimal 4 

tahun, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi mengatur pidana minimal 1 tahun. 

Permasalahannya muncul ketika Pasal 2 Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi bisa dikenakan 

kepada siapa saja termasuk pihak lain di luar 

penyelenggara negara. Sedangkan, Pasal 3 Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi khusus ditujukan 
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kepada penyelenggara negara. Pertanyaannya, 

mengapa ancaman pidana minimal terhadap pasal 

yang juga ditujukan untuk pihak di luar penyelenggara 

negara lebih berat dari pada pasal yang ditujukan 

kepada penyelenggara negara. Seharusnya, ancaman 

minimum pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi bisa disamakan dengan Pasal 2 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada praktik 

yang lain, Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi kerap dijadikan alasan untuk membela diri 

bagi penyelenggara negara yang mau menghindar dari 

Pasal 2 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, 

karena hukumannya yang lebih berat.15 

3. Faktor yang Bersumber dari Hakim Sendiri 

Pemikiran, pemahaman, serta penilaian yang 

tidak sama atas suatu perkara tindak pidana korupsi 

tidak terlepas dari seorang hakim sebagai hakikat 

mereka sebagai bagian dari manusia pada umumnya 

yang memiliki pandangan yang berbeda atas suatu 

permasalahan, termasuk dalam tindak pidana korupsi. 

                                                 
15 Ibid.,Hlm. 40. 
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Berdasarkan penelitian Indonesia Corruption 

Wacth, bahwa adanya pemahaman ideologis yang 

beragam terhadap the philosophy of punishment (nilai-

nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya 

dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik 

atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana 

positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang 

sangat luas untuk memilih jenis pidana (stafsoort) 

yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan 

sistem alternatif pengancaman pidana didalam 

Undang-Undang.16 

4. Tidak Ada Panduan Bersama 

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya 

disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman 

pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. 

Sesuai dengan itu, menurut Sudarto, bahwa “pedoman 

pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam 

menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa 

terdakwa telah melakukan perbuatan yang 

                                                 
16 Ibid. 
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didakwakan kepadanya”.17 Pedoman pemberian 

pidana tersebut diharapkan memuat hal-hal yang 

bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan 

dengan si pelaku tindak pidana dan bukanlah memuat 

hal-hal yang bersifat subjektif, sehingga dengan 

memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana 

lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa 

pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim. Dengan demikian, dipahami bahwa 

masalahnya bukanlah menghilangkan disparitas secara 

mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional dan 

dapat diterima oleh logika hukum. 

Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas 

pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang 

disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat 

dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung 

kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya 

“judicial discretion” yang terlalu luas, karena tidak 

adanya “sentencing standard”.18 

                                                 
17 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 

9. 
18 Indonesia Corruption Wacth, Op. Cit., hlm. 41 



 

158 

 

Permasalahan disparitas sebagaimana tersebut di 

atas, ternyata memiliki hubungan yang tidak dapat 

dipisahkan dengan sifat putusan yang dihasilkan 

dalam memvonis pelaku tindak pidana korupsi. Vonis 

hakim dalam perkara korupsi masih mengecewakan 

publik, namun menguntungkan atau membahagiakan 

koruptor. Terdapatnya kecenderungan atau tren 

hukuman untuk pelaku korupsi semakin ringan dan 

menguntungkan koruptor. Hal ini sesuai dengan 

temuan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia 

Corruption Wacth, bahwa “sebanyak 275 terdakwa 

divonis ringan pada Semester I Tahun 2016, 163 

terdakwa di Semester I Tahun 2015, dan 195 terdakwa 

di Semester I Tahun 2014 divonis ringan. Hal yang 

sama masih berulang di Semester I Tahun 2017 

sebanyak 75,3 persen atau 262 terdakwa divonis 

ringan. Bisa jadi hal ini dikarenakan hakim lebih 

cenderung menjatuhkan hukuman minimal dalam 

ketentuan Pasal 2 (4 tahun) dan Pasal 3 (1 tahun)”.19 

                                                 
19 Indonesia Corruption Watch, “Vonis Ringan Hakim Untungkan 

Koruptor: Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh 

Pengadilan Selama Januari-Juni 2017”, Jakarta, 2017. 
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Vonis hakim yang ringan untuk pelaku tindak 

pidana korupsi pada faktanya hanya akan 

menguntungkan dan mengurangi efek jera terhadap 

pelaku. Menghukum pelaku tindak pidana korupsi 

seberat-beratnya sudah menjadi “jargon” semata saat 

ini, karena praktiknya hakim justru menghukum 

pelaku tindak pidana korupsi dengan seringan-

ringannya. 

 

Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi di 

Bangka Belitung 

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, salah 

satu prinsip penting negara hukum adalah adanya 

jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan (prinsip independen). Hal ini 

sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945, bahwa “Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
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menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan”.  

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), 

bahwa ”Kekuasan kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia”. 

Kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka 

tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, hanya saja 

dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Hakim menjadi salah satu barometer 

utama untuk melihat keberhasilan dan keobyektifan, 

dari proses penegakan hukum yang terwujud dalam 

putusannya, sehingga dapat untuk mengukur tegak 

tidaknya hukum dan undang-undang. Aparat penegak 

hukum menjadi titik netral dalam proses penegakan 
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hukum yang harus memberikan teladan dalam 

menjalankan hukum dan undang-undang. 

Prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu 

konsisten diterapkan dan dilaksanakan dalam 

kehidupan praktik peradilan, seperti seringkali terjadi 

kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak 

pidana (disparitas). Disparitas pemidanaan yang tidak 

dilandasi dasar atau alasan yang rasional dapat 

membawa dampak yang negatif bagi proses 

penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan 

masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada 

akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum 

pidana. 

Di Bangka Belitung, terdapat 2 (dua) bentuk 

persoalan disparitas, yaitu: 

1. Disparitas antar putusan hakim terhadap perkara 

yang karakternya hampir sama dan sejenis 

Disparitas dalam kategori ini, dapat di ketahui 

dari Perkara dengan Nomor 20/Pid.Sus-

TPK/2016/PN Pgp dan Perkara dengan Nomor 
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21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp. Dalam Perkara 

dengan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp, 

majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa berinisial DS dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 3 (tiga) bulan.  

Dalam perkara tersebut, majelis hakim 

berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah 

dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 3 

jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

Sedangkan, dalam perkara tindak pidana 

korupsi dengan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN 
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Pgp, terdakwa yang berinisial FA divonis oleh 

majelis hakim dengan pidana penjara selama 5 

(lima) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 3 (tiga) bulan. Vonis tersebut 

dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa 

sebagai akibat telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 

18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui 

bahwa terdapatnya disparitas dalam hal pidana yang 

dijatuhkan kepada terdakwa, meskipun perkara 

tersebut merupakan perkara yang sejenis 
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(pengadaan barang) dan telah menyebabkan 

kerugian negara sejumlah Rp 3,9 Milyar. 

2. Disparitas antara putusan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Pangkalpinang dengan Putusan Mahkamah 

Agung dalam perkara yang Sama 

Disparitas dalam kategori ini ialah suatu bentuk 

disparitas putusan hakim pengadilan tindak pidana 

korupsi Pangkalpinang dengan putusan Mahkamah 

Agung terkait pengajuan kasasi suatu perkara tindak 

pidana korupsi yang sama dimana putusannya 

terdapat perbedaan yang sangat signifikan.  

Hal ini dapat diketahui dari putusan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang dengan 

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp dan putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2016. 

Dalam Putusan MA Nomor 1469 K/Pid.Sus/2016, 

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa yang berinisial HY dan YE dengan pidana 

penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan 

pidana denda masing-masing sebesar Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan 
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ketentuan, bahwa apabila denda tersebut tidak 

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 3 (tiga) bulan.  

Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan 

para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“korupsi secara bersama-sama”, di mana para 

terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 jo 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 

Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan 

lain yang bersangkutan. 

Berbeda dengan putusan MA, pada tingkat 

pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Pangkalpinang, Majelis Hakim memutuskan para 

terdakwa yang berinisial HY dan YE tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” 

sebagaimana yang dalam dakwaan primair, 

dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair 

penuntut umum, sehingga para terdakwa 

dibebaskan dari semua tuntutan penuntut umum. 

Berdasarkan kedua uraian putusan tersebut di 

atas, diketahui bahwa terdapat perbedaan putusan 

yang signifikan dalam vonis yang diberikan oleh 

majelis hakim antara Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Pangkalpinang dengan Mahkamah Agung, 

yaitu pada tingkat pertama diputus bebas, dan pada 

tingkat Mahkamah Agung diputuskan para 

terdakwa diputuskan bersalah dengan pidana 

penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan 
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pidana denda masing-masing sebesar Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, 

maka dapat disimpulkan, bahwa adanya disparitas 

pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, 

karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang 

memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan 

menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan 

hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa 

sedemikian besar, sehingga menimbulkan 

ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-

kecurigaan di masyarakat.  

Persoalan disparitas tersebut juga terjadi di 

Bangka Belitung, di mana disparitas putusan tindak 

pidana korupsi dalam terjadi dalam bentuk perkara 

yang sejenis atau hampir sama, dan juga dapat terjadi 

dalam perkara yang sama tetapi perbedaan putusan 

antara lembaga yang memutuskannya. Oleh 

karenanya, diskursus mengenai disparitas pemidanaan 

dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah 
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pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan 

besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, 

namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan 

hukuman tersebut. 
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ANALISA DISPARITAS VONIS PIDANA KASUS 

KORUPSI DAN RENDAHNYA VONIS PERKARA 

KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI TINDAK 

PIDANA KORUPSI TANJUNG KARANG 

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., Hafizh Abdul Aziz, M. Faris 

Rafsanjani1 

 

Latar Belakang 

 Tindak pidana korupsi telah menimbulkan 

kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang 

luar biasa. Sebagai suatu kejahatan yang bersifat lokal tetapi 

kejahatan dengan fenomena internasional karena melewati 

batas-batas wilayah suatu negara, sehingga memerlukan 

penanganan yang luar biasa.  

Usaha-usaha untuk melakukan pemberantasan korupsi 

di Indonesia sudah dilakukan dalam kurun waktu yang 

cukup lama, namun belum menunjukkan hasil. Peningkatan 

korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus membuat 

masyarakat resah. Salah satu penyebabnya adalah kurang 

                                                 
1 Ketua dan Anggota Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Lampung 
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lengkap dan kurang jelasnya rumusan Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi saat ini.  

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong 

tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. 

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia 

sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh 

pemerintahan sejak tahun 1960-an. Langkah-langkah 

pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai 

sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan 

pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu 

penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk 

kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.2 

Hukum merupakan apa yang harus dilakukan dan apa 

yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang 

hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata 

berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum 

yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara 

untuk bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum 

yang demikian merupakan bagian dari aspek penegakan 

hukum.3  

                                                 
2 Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional 

dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung,  hlm. 1 
3 Evi Hertanti, Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua), Jakarta : Sinar 

Grafika, 2009, hlm.1 
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Korupsi sebagai suatu perbuatan curang (tig 

bedorven) dan tidak jujur (oneerlijk) dengan pola perbuatan 

demikian ini paling mudah merangsang untuk ditiru dan 

menjalar di lapisan masyarakat.4 Korupsi tergolong sebagai 

kejahatan transnasional yang mengancam kesejahteraan 

setiap negara. Banyak cara yang telah dilakukan untuk 

mencegah dan memberantas korupsi baik di dunia 

Internasional ataupun bagi Indonesia.  

Peluang-peluang yang menjadi sasaran para koruptor 

untuk melakukan korupsi adalah pada sektor pengadaan 

barang dan jasa. Dalam penyelenggaraan kehidupan 

berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan 

kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Pengaturan-pengaturan yang telah banyak 

diperbaharui tidak semuanya mengecewakan. Akan tetapi, 

diperlukan adanya evaluasi agar peraturan tersebut dapat 

berjalan optimal.  

Bibit Samad Rianto, dalam Bukunya 'Koruptor Go To 

Hell' (2009), mendefinisikan korupsi sebagai Perbuatan 

melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik 

yang merugikan negara atau masyarakat. Perbuatan korupsi 

haruslah memenuhi 4 (empat) unsur:  

                                                 
4 Bambang Purnomo, Potensial Kejahatan Korupsi di Indonesia, Bina 

Aksara, 1983, hlm.11. 
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A. Niat melakukan korupsi (desire to act),  

B. Kemampuan untuk berbuat korupsi (ability to act),  

C. Peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi 

(opportunity to do corruption),  

D. Target atau adanya sasaran untuk dikorupsi (suitable 

target). 

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan penegakan 

hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang 

tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan 

menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang 

diharapkan.5  

Pemberantasan korupsi membutuhkan pengaturan 

yang memiliki sanksi tegas bagi para pelakunya. Sudah 

sebaiknya, melakukan penelitian dengan metode yuridis 

empiris. Peneliti dapat melakukan survei di berbagai 

lembaga serta mengkaji peraturan-peraturan Internasional. 

Dengan demikian, peneliti dapat mengevaluasi dan 

menemukan kebijakan-kebijakan yang harusnya 

diberlakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam 

pengadaan barang dan jasa.  

Fase pengaturan hukum pidana (kriminalisasi) 

terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia ditandai oleh 

                                                 
5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum, Jakarta : Rajawali, 1983, hlm. 5. 
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banyaknya peraturan perundang-undangan tentang tindak 

pidana korupsi yang telah mengalami beberapa perubahan. 

Efektivitas penegakan hukum ditentukan juga oleh faktor-

faktor pendukung seperti, substansi hukum, struktur hukum, 

dan budaya hukum.6  

Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus 

Tidak ada pendefinisian Tundak Pidana Khusus secara 

baku, akan tetapi berdasarkan Memori Penjelasan (Memori 

van Toelichting/Mvt) dari Pasal 103 KUHP, istilah “Pidana 

Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang 

ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.7 

Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana khusus dalam 

sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana 

yang dikodifikasikan dalam KUHP.8  

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak 

saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum, 

dari aspek masalah pemidanaan dilihat dari pola perumusan 

ataupun pola macam sanksi Hukum Tindak Pidana Khusus 

dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP.9 Sedangkan, 

                                                 
6 Aziz  Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta : Sinar Grafika, 2013 

hlm. 191.  
7 Ibid., hlm. 13. 
8 Ibid., hlm. 10. 
9 Ibid., hlm. 12. 
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substansi Hukum Tindak Pidana Khusus menyangkut 3 

(tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.10 

 

Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi  

Istilah “korupsi” dipergunakan sebagai suatu acuan 

singkat untuk serangkaian tindakan terlarang atau melawan 

hukum yang luas istilah korupsi mengacu pada berbagai 

aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk 

mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau 

golongan.11  

Dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian korupsi 

yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan 

hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara.  

Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi, 

akan tetapi secara umum pengertian tindak pidana korupsi 

adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan 

                                                 
10 Ibid. 
11 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan 

Berbagai Permaslahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 80 
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negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara 

untuk kepentingan pribadi dan orang lain.12 Faktor pemicu 

tindak pidana korupsi ada beberapa faktor yaitu13 :  

a) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika; 

b) Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku 

korupsi; 

c) Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang 

transparan (Good Governance); 

d) Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji 

pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi 

menjadi “budaya”); 

e) Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya 

pengawasan yang efektif dan efesien; serta 

f) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai 

kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.  

Tinjauan Umum mengenai Disparitas Pidana  

 Disparitas (disparity: dis-parity) pada dasarnya 

adalah negasi dari konsep paritas (parity) yang artinya 

kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan 

paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan 

serupa dalam kondisi serupa, dengan demikian disparitas 

                                                 
12 Aziz  Syamsuddin. Op.Cit., hlm. 15.  
13 Ibid., hlm. 15. 
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adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang 

serupa (same offence) dalam kondisi atau situasi serupa 

(comparable circumstances).14 Disparitas pidana dapat 

terjadi dalam beberapa kategori yaitu15  

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. 

 

Analisa Disparitas Vonis Pidana Kasus Korupsi dan 

Masih Rendahnya Vonis Perkara Korupsi 

Dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi yang 

banyak menimbulkan kerugian bagi semua orang 

menjadikan setiap negara terus memperbaiki aturan-aturan 

hukum untuk menjerat para koruptor agar mereka 

mendapatkan sanksi yang berat atas tindakannya memakan 

                                                 
14 https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-

disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf, 

diakses pada tanggal 5 November 2017, pukul 17.42 WIB. 
15 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 101-102 

https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf
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uang negara. Kewenangan hakim yang sangat besar itu 

menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan 

pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi 

Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran 

dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara 

horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal 

dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.16 

Sebuah doktrin hukum “Res Judicate Pro Veritate 

Hebetur”, yang artinya bahwa apa yang diputus oleh Hakim 

itu benar walaupun sesungguhnya tidak benar, sehingga 

mengikat sampai tidak dibatalkan oleh pengadilan lain. 

Doktrin hukum diatas menempatkan Pengadilan sebagai titik 

sentral konsep Negara hukum. Korupsi merupakan 

pelanggaran hak asasi berupa hak sosial dan ekonomi 

masyarakat, sehingga korupsi dipandang sebagai 

Extraordinary Crime yaitu Kejahatan yang luar biasa yang 

memerlukan penanganan secara luar biasa pula.17  

Mien Rukmini menyatakan18, Korupsi merupakan 

kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime) 

                                                 
16 Budi Rizki Husin & Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum, 

Lampung, 2014 hlm. 65. 
17 Ibid., hlm. 112 
18 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga 

Rampai), Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2. 
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sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya 

(crime without offenders), karena korupsi berada pada 

wilayah yang sulit untuk ditembus. Disparitas dalam tindak 

pidana korupsi yang dimaksud adala21 penerapan pidana 

(disparity of sentencing) dalam hal ini adalah penerapan 

pidana yang tidak sama (same offence) atau terhadap tindak 

pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa 

dasar pemberian yang jelas.19 

Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-

undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan 

ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda 

antara suatu perkara dengan perkara yang lain.20 Disparitas 

pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat 

dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan 

masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi 

terpidana yaitu apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman 

membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang 

merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat dipahami, 

                                                 
19 Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 

Alumni, Bandung, 2005, hlm. 52. 
20http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5705da9c9e32d/disparitas-

putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika, diakses pada tanggal 25 Oktober 

2017, pukul 22.53 WIB. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika
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karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan 

”yustisiable”.21  

Terminologi disparitas (disparity) menurut Black 

adalah22 marked difference in quantity or quality between 

two things or among many things. Jadi dalam kajian 

disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang 

diperbandingkan. Perbedaan di antara keduanya 

menunjukkan adanya disparitas tersebut. Harkristusi 

Harkrisnowo mengatakan bahwa disparitas pidana dapat 

terjadi dalam beberapa kategori, yaitu23 :  

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.  

                                                 
21  Muladi dan Badra Nawawi Arif, 2005. “Teori-teori dan 

kebijakan pidana”. Alumni, Bandung, hlm. 5. 
22 Black dalam Komisi Yudisial, Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi 

dan Implikasi“, Sekretaris Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2014, hlm. 

11. 
23 Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, UII-Press, 

Yogyakarta, 2011, hlm. 57 
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Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas 

pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi 

hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan 

bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim 

dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa 

terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya.24  

Analisa ini di fokuskan pada kesenjangan (disparitas) 

putusan hakim pada perkara Terpidana BAMBANG 

KURNIAWAN Bupati Tanggamus, telah melakukan Tindak 

Pidana suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

pasal 5 ayat (1) huruf b Undang undang RI Nomor 31 Tahun 

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang 

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.   

Kasus tindak pidana korupsi, dengan mengadili 

Bambang kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum bersalah melakukan “Tindak pidana korupsi 

secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang undang RI Nomor 31 

                                                 
24 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9 
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Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang RI 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang 

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP; Menjatuhkan 

pidana terhadap Terdakwa BAMBANG KURNIAWAN 

berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, di kurangi 

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah 

supaya terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 

250.000.0000; (Dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsider 4 

(empat) bulan kurungan.  

Pada perkara BAMBANG KURNIAWAN ditinjau 

dari segi putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada 

terdakwa, menurut kami selaku Tim Rekam Sidang Tindak 

Pidana Korupsi.  Putusan terdakwa yang dijatuhkan oleh 

majelis hakim terlalu ringan. Karena dilihat dari jabatannya, 

perbuatan terdakwa berpotensi  menyebabkan kerugian 

negara yang besar apabila APBD Kabupaten Tanggamus 

sudah di sahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanggamus. 

Pertanyaannya, disaat RAPBD Kabupaten tanggamus 

dibuat oleh Pemerintah Daerah dan kemudian akan disahkan 

oleh Anggota Dewan Kabupaten Tanggamus kenapa 
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terdakwa harus melakukan penyuapan terhadap anggota 

dewan? Menurut kami penyuapan itu dilakukan oleh 

terdakwa agar dapat disahkannya RAPBD Kabupaten 

Tanggamus oleh anggota dewan Kabupaten Tanggamus, 

sehingga terdakwa dapat menyebabkan kerugian dengan 

modus lain setelah pengesahan seperti misalnya, jual beli 

proyek, jual beli jabatan, terima suap, dan lain lain.  

Selain itu, dengan jabatan yang disandang terdakwa 

sebagai Bupati Kabupaten Tanggamus selama 8 tahun, tidak 

menutup kemungkinan terdakwa sudah sering melakukan 

tindakan penyuapan sesuai pada Pasal 5 ayat (1) huruf b 

Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Jadi menurut 

kami seharusnya Terdakwa BAMBANG KURNIAWAN 

dijatuhkan putusan yang maksimal, sehingga dapat 

menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan adanya 

pertimbangan bagi pihak lain untuk melakukan perbuatan 

yang sama.  

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim 

terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas 

untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani 

dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, 

maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun 
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akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda.25 Suatu fakta 

hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal 

ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa 

disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga 

harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas 

pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam 

penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan 

hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di 

dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai 

berikut26 :  

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap 

penghukuman delik-delik yang agak berat, namun 

disparitas pemidanaan tersebut harus disertai 

dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas; 

2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila 

itu beralasan ataupun wajar.  

Ketiadaan pola penjatuhan penjara pengganti atas 

uang pengganti tentu dapat menjadi indikator kuat adanya 

masalah disparitas dalam penjatuhan pidana pokok dalam 

perkara korupsi. Mengingat variabel utama dalam 

                                                 
25 Gregorius Aryadi, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana (Studi Kasus 

tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta), hlm. 33, 

www.amazon.com 
26 Oemar Seno Adji, Hukum-hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 

28-29. 
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penjatuhan penjara pengganti ini sebenarnya jauh lebih 

sederhana dibandingkan dengan variabel yang dibutuhkan 

untuk menentukan besaran pidana pokok, yaitu cukup dari 

besaran uang penggantinya saja. Selain itu, ketiadaan pola 

itu sendiri juga dapat berkontribusi pada kemungkinan 

terjadinya disparitas pemidanaan jika seandainya pun 

terhadap pidana pokok tidak terdapat masalah disparitas 

pemidanaan, oleh karena penjara pengganti pada akhirnya 

juga akan menentukan berapa total hukuman yang akan 

dijalankan oleh Terdakwa.27 

Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat 

dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Korupsi, yang menentukan 

bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” 

 

                                                 
27 https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-

disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf, 

diakses pada tanggal 5 November 2017, pukul 17.45 WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf
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Kesimpulan 

Bertitik tolak dari uraian dalam bab sebelumnya 

yang merupakan analisa terhadap permasalahan yang 

dikaji, dapat diambil simpulan yaitu, faktor yang dapat 

menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak 

adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam 

menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan bahwa pedoman 

pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam 

menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa 

terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya.  

Analisa ini di fokuskan pada kesenjangan (disparitas) 

putusan hakim pada perkara Terpidana Bambang Kurniawan 

Bupati Tanggamus. Pada perkara Bambang Kurniawan 

ditinjau dari segi putusan yang dijatuhkan oleh majelis 

hakim kepada terdakwa, menurut kami selaku Tim Rekam 

Sidang Tindak Pidana Korupsi.   

Putusan terdakwa yang dijatuhkan oleh majelis hakim terlalu 

ringan. Karena dilihat dari jabatannya, perbuatan terdakwa 

berpotensi  menyebabkan kerugian negara yang  besar 

apabila APBD Kabupaten Tanggamus sudah di sahkan oleh 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tanggamus. Jadi menurut kami seharusnya Terdakwa 
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Bambang Kurniawan dijatuhkan putusan yang maksimal, 

sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan 

adanya pertimbangan bagi pihak lain untuk melakukan 

perbuatan yang sama. 
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YURIDIS RELIGIUS SEBAGAI SOLUSI 

PROBLEMATIKA DISPARITAS PUTUSAN 

HAKIM GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN 

HUKUM 

Ridwan, S.H., M.H.1 

 

 

Pendahuluan 

Fenomena disparitas putusan hakim yang dapat 

memicu diskriminasi pemidanaan yang mencuat pada 

kasus- kasus korupsi, merupakan batu sandungan yang 

sangat serius bagi upaya-upaya menumbuhkan citra 

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu 

penegakan hukum yang berwibawa dan memiliki 

integritas di mata masyarakat. Disparitas yang 

dirasakan sebagai bentuk diskriminasi biasanya dalam 

perkara-perkara korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh 

penting dalam kekuasaan. Padahal siapa pun subyek 

hukumnya seharusnya bukan sebuah persoalan, karena 

                                                 
1 Dosen Bidang Pidana dan Ketua Tim Perekaman Sidang Fakultas 

Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 

Pakupatan, Serang,  
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dalam sistem hukum kita telah menganut persamaan di 

hadapan hukum. 

Kondisi demikian tidak hanya merugikan para 

aktor yang dijadikan korban keganasan penegak hukum 

yang menggunakan cara-cara rekayasa dalam 

penegakan hukum, tapi juga dapat melukai setiap anak 

bangsa yang mencintai negeri ini. Terlebih lagi negeri 

ini telah mendasarkan sebagai negara berdasarkan 

hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Jika 

kondisi ini terus menerus dibiarkan maka akan terjadi 

mistrust and distrust terhadap penegak hukum dan 

hukum itu sendiri dihadapkan masyarakat. 

Apabila mistrust and distrust ini terus bergulir 

ditengah-tengah kehidupan masyarakat, maka sistem 

hukum termasuk di dalamnya penegakan hukum yang 

melibatkan penegak hukum, hanya akan menimbulkan 

kriminogen dan viktimogen karena negara membuat 

aturan apa dan melindungi siapa.  

Berkaitan dengan persoalan-persoalan di atas, 

maka wajar apabila Harkristuti Harkrisnowo bahwa 

stigma negatif masyarakat terhadap aparat penegak 
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hukum di Indonesia dewasa ini merupakan suatu situasi 

yang sangat menyedihkan semua pihak. Hukum di 

Indonesia seolah telah mencapai titik nadir, telah 

mendapat sorotan yang luar biasa, dari dalam negeri 

maupun internasional. Proses penegakkan hukum acap 

dipandang bersifat diskriminatif, inkonsistensi dan 

mengedepankan kepentingan kelompok tertentu”.2 

Pandangan Hariskrituti Harkrisnowo tersebut bukan 

tanpa alasan, karena memang dengan kondisi di mana 

para penegak hukum yang menggunakan cara-cara  

rekayasa di samping merugikan masyarakat juga 

cenderung lebih memikirkan kekuasaan semata dengan 

tipe-tipe khusus yaitu penegakan hukum yang 

diskriminatif dan inkonsistensi. 

Tipe-tipe diskriminatif dan inkonsistensi 

tersebut telah dipacu oleh sistem kelembagaan penegak 

hukum yang parsial dan tidak bekerja sebagai sebuah 

sistem, yang seharusnya satu sama lain bekerja saling 

kait mengait atau saling menopang sehingga 

                                                 
2 I Putu Gelgel, dalam Muladi, Hak Asasi Manusia;Hakikat Konsep dan 

Implikasinyadalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika 

Aditama.2005:35. 
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menghasilkan output penegakkan hukum yang 

membahagiakan rakyatnya. Kecenderungan parsialitas 

dan tidak bersistemnya penegakan hukum tersebut 

tercermin dari apa yang ditegaskan Satjipto Rahardjo 

bahwa para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan 

juga pengacara, ibaratnya mau berperang, seharusnya 

bersama-sama ke medan perang memenangkan 

perjuangan. Ibaratnya kita punya satu pasukan yaitu 

pasukan Indonesia, bukan pasukannya jaksa, 

pasukannya hakim, pasukannya polisi atau pasukannya 

advokat, yang masing-masing sibuk mengamankan 

bidangnya sendiri-sendiri.3  

Yuridis Religius sebagai Solusi Bagi Para Hakim 

dalam Merumuskan Putusan yang Berkeadilan. 

Sungguh tepat dan menarik apa yang pernah 

dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa sepanjang 

sejarahnya, manusia selalu membangun dan mematuhi 

hukum (making the law) dan kemudian merobohkan 

hukum (breaking the law)4. Kritik tersebut 

                                                 
3 Ibid. 
4 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, (catatan kritis tentang 

pergulatan manusia dan hukum), Jakarta, Kompas, 2007:8 



 

193 

 

sesungguhnya ditujukan pada hukum tertulis yang 

dibuat manusia, tetapi hal tersebut juga dapat 

digunakan sebagai sebuah kritik segar bagi para 

penegak hukum, yang bekerja atas nama hukum yang 

kemudian mereka sendiri yang menghancurkan nilai-

nilai hukum itu dengan prilakunya yang tak terpuji, 

yang kemudian dilihat oleh masyarakat sebagai sebuah 

penyimpangan, dan penyimpangan itu merupakan 

bentuk dari sebuah pengingkaran terhadap nilai-nilai 

yang baik yang disepakati oleh masyarakat. 

Bentuk penyimpangan tersebut misalnya terlihat 

pada kasus/Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran 

Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2012 yang melibatkan 

Dadang Prijatna, Mamak Jamak Sari, dan Tubagus 

Chaeri Wardana yang didakwa bersama-sama 

melakukan korupsi, dengan kerugian negara 

9.604.592.769,00,  Perkara tindak pidana korupsi ini 

terpecah dalam tiga nomor perkara, yakni: 

1. No. 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. Atas nama 

Terdakwa Mamak Jamaksari 



 

194 

 

2. No. 28/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Srg. Atas nama 

Terdakwa Dadang Prijatna 

3. No. 11/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Srg. Atas nama 

terdakwa Tubagus Chaeri Wardana 

Pada perkara tersebut, Hakim menjatuhkan sanksi  

pidana terhadap Dadang Prijatna dan Mamak Jamaksari 

Masing masing selama selama 4 (empat) tahun 6  

(enam) bulan, untuk Mamak Jamaksari yang 

memperkaya diri sendiri kurang lebih  sebesar 

Rp.37.000.000 (tiga puluh  tujuh juta rupiah), dan 

Dadang Prjiatna dijatuhkan sanksi selama 4 (empat) 

Tahun penjara, sedangkan Tubagus Tubagus Chaeri 

Wardana dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 

(satu) tahun.   

Putusan tersebut dirasakan janggal jika melihat 

fakta-fakta dalam persidangan, dimana Tubagus Chaeri 

Wardana yang merupakan saudara dari Gubernur 

Banten (yang juga di pidana dalam kasus korupsi) 

berperan sebagai otak pelaku kasus korupsi ini, justru 

dipidana sangat ringan, kejanggalan tersebut juga 

terlihat dari dasar hukum yang dijadikan dasar tuntutan, 
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yakni Terdakwa Mamak Jamaksari dan Dadang Prijatna 

dikenakan saknsi penjara berdasarkan Pasal 2 Undang-

Undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan  

Tubagus Chaeri Wardana dikenakan Sanksi Pidana 

berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, padahal yang bersangkutan bukan seorang 

pejabat negara yang memiliki kewenangan yang dapat 

disalahgunakan.. 

Persoalan disparitas putusan tersebut juga 

berdimensi disparitas keadilan, jika dibandingkan 

dengan putusan pungutan liar yang dianggap telah 

merugikana keuangan negara sebesar Rp 1.500,000 

(satu juta lima ratus rupiah) sebagaimana yang tertuang  

pada putusan perkara Korupsi suap dalam Kantor 

Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 

kelas 1 Merak Banten, yang melibatkan terdakwa Heri 

Wahjono, dengan dakwaan berdasarkan Pasal 12 hurup 
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e dan g jo Pasal 12A Undang-Undang  Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Berdasarkan fakta dipersidangan 

hakim berpendapat terdakwa terbukti melakuan tindak 

pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 

5 (lima) bulan. Pada persoalan disparitas keadilan ini 

tergambarkan bagaimana sebuah kasus tindak pidana 

korupsi dengan tingkat kerugian negara yang sangat 

besar   tapi sanksi yang dijatuhkan hakim tidak berbeda 

jauh dengan sanksi yang dijatuhkan untuk kasus 

korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat 

rendah. 

Putusan-putusan pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi tersebut jelas menggambarkan persoalan 

disparitas, yang seharusnya tidak ada disparitas putusan 

yang mencolok antara terdakwa yang satu dan yang 

lainnya, disparitas ini menunjukkan diskriminasi 

putusan hakim. Oleh karenanya hakim dalam setiap 

pengambilan putusan mesti dibekali dengan perangkat 

lunak. 
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Perangkat lunak tersebut adalah nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam ilmu Ketuhanan yang secara 

yuridis hal tersebut diakui dan dituangkan dalam 

beberapa perundang-undangan, antara lain undang-

undang kehakiman yang tidak mengalami pergeseran 

baik rumusan ataupun nilai atau makna yang 

terkandung di dalamnya, baik dalam Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, begitu juga dalam Pasal 2 ayat (1)  

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terbaru 

yaitu Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan dengan tegas 

“Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”. Redaksi yang sama juga dirumuskan dalam 

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan 

“Mahkamah Konstitusi memberikan putusan Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Suatu putusan hakim yang mendasarkan “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, 
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menurut Bismar Siregar bahwa seorang hakim dalam 

menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim 

bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nya suatu 

putusan diucapkan, ia bersumpah atas nama Tuhan 

Yang Maha Esa.5   

Mendasarkan pada landasan yuridis religius 

tersebut, seorang hakim apapun agamanya dia harus 

melakukan suatu putusan atas nama Tuhan yang ia 

yakini, sehingga apapun yang ia putuskan, maka ada 

dua tanggung jawab yang ia emban melalui putusannya 

itu yaitu tanggung jawab dihadapkan manusia 

(masyarakat) dan tanggung jawab di hadapan 

Tuhannya. Hal mana juga pernah dilontarkan secara 

bijak oleh Hazairin bahwa:6 

“Dalam negara republik Indonesia tidak boleh 

terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan 

dengan kaidah-kaidah islam bagi umat islam atau 

kaidah-kaidah kristiani bagi umat Kristiani/ 

                                                 
5 Bismar Siregar, Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan 

Hukum dan Peradilan di Indonesia, Jakarta, Gema Insan Press, 1995 :19 
6 Barda Nawawi Arief,  Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius 

dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia, 

Semarang: Penerbit Badan Penerbit Undip. 2010:52 
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Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah 

agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali 

atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama 

Budha bagi orang-orang Budha” 

 

Sebagai hakim yang muslim, tuntunan Tuhan 

dalam rangka mencapai keadilan tersebut, telah 

terkandung dalam Al-qur’an: 

1. An-Nisa ayat 135 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Alloh, 

walaupun terhadap dirimu sendiri, terhadap ibu-

bapakmu, dan kaum kerabatmu, jika dia (yang 

terdakwa) kaya atau pun miiskin, maka Alloh 

lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka 

jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, maka ketahuilah Alloh maha tahu terhadap 

segala apa yang kamu kerjakan. 

2. Al-Mai’dah ayat 8 
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Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu 

sebagai penegak keadilan karena Alloh (ketika) 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong 

kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adilah. 

Karena (adil) itu lebih dekat dengan taqwa. Dan 

bertaqwalah kepada Alloh, sungguh Alloh maha 

tahu terhadap apa yang kamu kerjakan 

Jadi dengan demikian, seharusnya sebuah putusan 

yang dilakukan oleh hakim merupakan putusan yang 

senantiasa menggunakan hati nuraninya untuk 

mewujudkan keadilan, dan keadilan itu dilandaskan 

pada tuntunan Tuhan. Pemahaman ilmu ke-tuhanan 

yang baik akan menciptakan kultur hukum yang baik 

pula, menurut Barda Nawawi Arief Termasuk kultur 

hukum adalah Ilmu pengetahuan/pendidikan hukum,7 di 

mana kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat 

                                                 
7 Barda Nawawi Arief,  Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana. 

2008: 5. 
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dalam proses penegakan hukum akan berpengaruh pada 

kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan.8 

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum 

berdasarkan “tuntunan Tuhan” mengandung:9 

2. Prinsip persamaan  

3. Prinsip obyektivitas 

4. Prinsip tidak pilih kasih 

5. Prinsip tidak berpihak 

Prinsip tersebut  menurut Barda Nawawi Arief, 

tercermin dalam “tuntunan Tuhan”10 antara lain: 

a. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran kepada siapa 

saja dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu, 

baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap 

keluarganya (ibu/bapaknya), kerabatnya maupun 

kaum/golongannya; 

b. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran secara obyektif 

dengan menghindari hal-hal yang bersifat subyektif, 

                                                 
8 Ibid. hlm. 7. 
9 op.cit. , hlm. 15-16. 
10 Lihat dalam Alqur’an An-Nisaa:58 An-Nisaa:135Al-Maidah:8, 

AsySyura:15 



 

202 

 

antara lain: mengikuti hawa nafsu (misal menerima 

suap) dan rasa kebencian golongan.11 

Tuntunan Tuhan tersebut oleh Purnadi 

Purbacaraka disebutnya sebagai kaidah kepercayaan, 

dengan kaidah tersebut bertujuan mencapai suatu  

kehidupan yang beriman,12dengan kehidupan yang 

beriman tersebut tentulah diharapkan bahwa setiap 

putusan hakim, merupakan sebuah putusan kejujuran 

bukan putusan yang dipenuhi nilai-nilai kemunafikan. 

Landasan Yuridis Religius sebagai perangkat 

lunak bagi setiap hakim itu menjadi penting, karena 

perangkat tersebut akan membentuk sikap batiniah 

yang baik bagi setiap hakim yang tercermin pada setiap 

prilakunya, terlebih ilmu hukum merupakan ilmu 

kejiwaan atau ilmu kerohanian. Hal mana dikatakan 

oleh Sunaryati Hartono bahwa Ilmu pengetahuan dapat 

menyangkut jiwa, perasaan atau kesadaran manusia 

(geesteswetenschappen), seperti halnya dengan ilmu 

                                                 
11 Ibid, hlm.15. 
12 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Radja 

Grafindo Persada, 2002:59 
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hukum.13 sejalan dengan itu Barda Nawawi Arief 

mengatakan bahwa Aspek nilai kejiwaan ini ada dan 

melekat pada setiap “hukum” pada umumnya. Oleh 

karena itu wajarlah ilmu hukum (termasuk ilmu hukum 

pidana) dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan 

kejiwaan/kerohanian (“Geisteswissenschaft”)14 

Melandaskan pada Yuridis Religius tersebut, 

diharapkan setiap hakim dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik, guna menegakkan hukum dan keadilan, 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 

Dasar 1945 maupun undang-undang15 yang 

menaunginya dengan sebuah penegasan “Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

                                                 
13 Lihat Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir 

Abad ke-20, Bandung, Alumni,1994:9 
14 Lihat Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu 

Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), 

Semarang, Badan Penerbit Undip, 2007:51 
15 Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Udang-undang  Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,  
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Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia”.   

Peradilan yang merdeka tersebut merupakan 

rambu agar sebuah peradilan yang dilakukan atau 

dijalankan oleh hakim harus mampu berpegang teguh 

pada prinsip persamaan, prinsip objektivitas, prinsip 

tidak pilih kasih, prinsip tidak berpihak yang semuanya 

itu merupakan prinsip yang terkandung dalam ilmu 

Ketuhanan. 

Kesimpulan 

Jadi dengan demikian, agar keadilan terwujud dalam 

setiap putusan yang diambil oleh para hakim, maka 

hakim harus memiliki perangkat lunak yaitu ilmu 

Ketuhanan atau yuridis religius, dengan perangkat 

lunak tersebut para hakim akan mampu mewujudkan 

sebuah putusan hukum yang melandaskan pada “Demi 

Keadilan Berdasakan Ketuhanan yang Maha Esa 

dengan penekanan pada prinsip persamaan, prinsip 

objektivitas, prinsip tidak pilih kasih, prinsip tidak 

berpihak. Melalui prinsip-prinsip tersebut kemerdekaan 

dan kemandirian lembaga peradilan yang dijalankan 
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oleh hakim dalam pengambilan putusan hukum 

merupakan sebuah keniscayaan. 
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ANALISA DISPARITAS VONIS PIDANA KASUS 

KORUPSI DAN RENDAHNYA VONIS PERKARA 

KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI TINDAK 

PIDANA KORUPSI 

Marzava Moldova Manoppo1 

 

Latar belakang 

Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak 

terpuji dan dapat merugikan suatu negara. Indonesia 

merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi 

yang terbilang cukup banyak, tidakkah kita melihat akhir-

akhir ini banyak sekali pemberitaan dari koran maupun 

media elektronik yang banyak sekali memberitakan kasus-

kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang 

oknumnya kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang 

seharusnya mengabdi untuk kemajuan negara ini.  

Tindak pidana korupsi telah dikualifikasikan menjadi 

kejahatan yang luar biasa, karena melanggar hak ekonomi 

dan hak sosial masyarakat. Itulah sebabnya, penanganan 

masalah ini pun harus secara luar biasa agar dapat 

memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat memenuhi rasa 

                                                 
1 Anggota Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Katolik Atmajaya 

Jakarta  
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keadilan masyarakat. Aparat penegak hukum, baik penyidik, 

jaksa penuntut umum maupun hakim semestinya 

mengungkap semua kasus korupsi hingga tuntas.  

Namun kenyataan selama ini menunjukkan sebagian 

vonis terhadap sejumlah terdakwa kasus korupsi masih jauh 

dari rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan, hal ini 

berbanding terbalik dengan prinsip tindak pidana korupsi 

dengan ancaman hukuman minimum sampai maksimum. 

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kemandirian 

hakim, seyogianya hakim membuka diri terhadap pandangan 

berbagai kalangan masyarakat, khususnya yang memiliki 

argumen yang dapat dipertanggungjawabkan karena 

masyarakat tentu dapat menilai dampak korupsi yang 

mengakibatkan kerugian besar, tidak hanya secara ekonomi 

tetapi juga sosial belum dipahami terutama oleh hakim, 

meskipun mereka adalah hakim pengadilan tindak pidana 

korupsi.  

Hakim seperti tidak melihat akibat dari kejahatan 

korupsi secara dalam, dampak tindak pidana korupsi tidak 

dipahami secara utuh dan terkadang belum sepenuhnya 

memahami filosofi dasar tujuan pemidanaan. Padahal, 

kejahatan korupsi bila dilihat dampaknya akan sangat besar 

nilai kerugiannya, terutama yang merasakan dampak itu 
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adalah negara. Rendahnya putusan hakim terhadap terdakwa 

kasus korupsi menunjukkan kesadaran hakim bahwa korupsi 

merupakan kejahatan luar biasa dan dapat menghancurkan 

kehidupan berbangsa, masih rendah pula.  

Hal itu dapat terjadi karena para hakim kemungkinan 

juga ”dibesarkan” atau ”dibentuk” di lingkungan peradilan 

yang banyak terjadi praktik korupsi sehingga cenderung 

permisif terhadap praktik korupsi sehingga diskriminatif 

dengan kejahatan biasa, seperti misalnya pelaku pencurian 

atau perampokan yang mendapat hukuman tinggi, 

seharusnya hakim berpikir bahwa putusannya akan 

membawa efek jera terhadap tindak pidana korupsi. 

Pembahasan 

Putusan hakim pada hakekatnya adalah pergulatan 

seorang hakim, dengan dirinya sendiri, hakim lain dan 

lingkungannya dalam memahami realitas. Melalui 

putusannya hakim dapat mengalihkan kepemilikan 

seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan 

tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap 

masyarakat, bahkan dapat menghilangkan hak hidup 

seseorang (Machmudin, 2006: 51).  

Wewenang yang sedemikian besar itu, dilaksanakan 

dalam upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. 
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Kewenangan itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, 

karena putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Hakim yang menyadari dirinya 

benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan 

kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, 

argumen jaksa, argumen terdakwa dan advokat dan lebih 

dari itu, harus meletakan dirinya di jantung masyarakat.  

Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo (2011: 92), 

“Hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak 

terwakili dan yang tidak terdengar.” Bahwa disparitas 

merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu 

memang dilakukan dengan wajar.  

Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan 

asas kebebasan hakim dalam menajtuhkan putusan terhadap 

perkara yang diajukan kepadanya. Bahwa seorang hakim 

harus mampu menjelaskan secara wajar dan benar tentang 

perkara yang tengah diputusnya. 

Namun di sisi lain disparitas dapat dipandang sebagai 

gangguan dan ketidaknyamanan terhadap aspek kepastian 

hukum dan bentuk perlakuan peradilan terhadap masyarakat 

kelas tertentu, yaitu bahwa disparitas seringkali dipandang 

sebuah perlakuan khusus atau “perbedaan perlakuan”, yang 
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lahir dari perilaku a-moral hakim/pejabat/penegak hukum 

dan bukan sebagai sebuah realitas sosial putusan yang 

memang begitu seharusnya  

Hal itu nampaknya sejalan dengan berbagai kasus 

korupsi yang muncul, seringkali melibatkan petinggi 

kekuasaan, atau orang-orang yang secara rasional tidak 

mungkin melakukan tindakan itu. Kita masih membutuhkan 

hakim yang memiliki integritas, kejujuran dan tekad untuk 

melakukan pembaharuan hukum guna menciptakan putusan-

putusan yang lebih baik untuk memulihkan kondisi peradilan 

kita sebagaimana dikatakan Mahkamah Agung “guna 

terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung”. 

Salah satu aspek yang penting dalam pemberantasan 

korupsi adalah proses penegakan hukum. Proses penegakan 

hukum dalam memberantas tipikor harus dilakukan secara 

teliti, cermat dan komprehensif dengan memperhatikan fakta 

yuridis dan fakta empirik sehingga putusan yang diberikan 

hakim dapat mencerminkan penegakan hukum yang 

berkeadilan, berkepastian hukum dan bermaanfaat bagi 

bangsa dan negara.  

Analisis Disparitas Horizontal sesama Putusan 

Pengadilan Tingkat Pertama dalam perspektif hukum acara 

pada umumnya putusan-putusan PN sah karena bagi putusan 
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pemidanaan telah memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHAP 

atau bagi putusan bebas telah memenuhi Pasal 199 KUHAP.  

Hal lainnya pada umumnya penjatuhan putusan telah 

didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah 

berdasarkan Pasal 184 KUHAP ditambah keyakinan hakim, 

sehingga Pasal 183 KUHAP terpenuhi. Oleh karena itu pada 

umumnya telah terjadi disparitas horizontal dengan pola 

konvergen, kecuali dalam hal digunakannya sumber hukum 

di luar undang-undang berupa doktrin atau yurisprudensi 

antara sesama putusan PN terjadi disparitas secara horizontal 

dengan pola divergen. 

Dalam perspektif hukum pidana materil pada 

umumnya putusan hakim PN telah mencantumkan secara 

tegas surat dakwaan dan surat tuntutan, terdapat konsep-

konsep hukum tertentu yang menjadi isu sentral, dasar 

hukum selain undang-undang berupa yurisprudensi untuk 

mengelaborasi perimbangan putusan.  

Namun sayangnya pada umumnya putusan PN yang 

menjadi objek penelitian tidak memuat pertimbangan hukum 

yang memadai terkait surat dakwaan, surat tuntutan dan nota 

pembelaan, sehingga antara sesama putusan PN pada 

umumnya terjadi disparitas secara horizontal berpola 

konvergen dan divergen. 



 

212 

 

Dalam perspektif filosofi penjatuhan putusan hakim 

PN pada umumnya amar putusannya (jenis dan bobot sanksi) 

yang dijatuhkan tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan, 

jenis dan bobot sanksi dalam putusan tidak sesuai dengan 

perbuatan hukum, faktor-faktor yang memberatkan dan 

meringankan dan umumnya nilai keadilan, kepastian hukum 

dan kemanfaatan dalam putusan PN yang menjadi objek 

penelitian tidak diperoleh oleh semua pihak.  

Hal tersebut dapat terjadi karena Hakim PN pada 

umumnya melakukan penafsiran restriktif(mempersempit 

pengertian) dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan 

primair (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu karena menurut 

hakim tersebut setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan 

bukan untuk PNS atau pejabat negara, sehingga menurut 

hakim, PNS atau pejabat negara sehingga menurut hakim, 

PNS atau pejabat negara hanya dapat dijerat oleh Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Penafsiran hakim tersebut jelas-jelas 

keliru dan tidak masuk akal, disamping itu bertentangan 

dengan payung hukum pidana yaitu KUHP.  



 

213 

 

Dalam KUHP tindak pidana dalam jabatan 

ancamannya ditambah satu pertiga dari ancaman tindak 

pidana biasa (Pasal 52 KUHP), bahkan penggelapan dalam 

jabatan Pasal 415 KUHP ancaman hukumannya maksimal 7 

(tujuh) tahun penjara, jauh lebih berat dari ancaman 

hukuman penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) yang hanya 

maksimal 4 (empat) tahun penjara. 

Kesimpulan 

Pada umumnya putusan Hakim PN yang menjadi 

objek penelitian menjatuhkan pidana sesuai dengan ancaman 

hukuman minimal, padahal jumlah kerugian negara berbeda-

beda dengan demikian telah terjadi disparitas horizontal 

dengan pola konvergen yaitu menuju satu titik, putusan yang 

salah menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 dan tidak ada kepastian hukum, kemanfaatan 

dan keadilan 

Saran 

Perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi para 

hakim Tipikor agar dalam memutus perkara dalam 

pertimbangan hukumnya terlihat adanya keruntutan bernalar 

mulai dari penerapan hukum acara, hukum materil dan 
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filosofi penjatuhan sanksi. Disamping itu pendidikan dan 

pelatihan diperlukan pula agar argumentasi yang dibangun 

oleh hakim menujukkan keterkaitan antara pertimbangan 

hukum, fakta dan konklusinya juga agar hakim dapat 

menemukan hukum melalui penafsiran hukum yang benar. 
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ANALISA DISPARITAS DAN RENDAHNYA VONIS 

PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI 

TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG 

Grace Juanita, S.H., M.Kn. dan Muhammad Firman 

Gumilar1 

 

Pendahuluan 

Tindak pidana korupsi selalu menjadi permasalahan 

yang tidak pernah luput dari perhatian, fenomena ini dapat 

menimbulkan suatu dampak negatif terutama untuk stabilitas 

dan keamanan masyarakat. Korupsi pun dapat berpengaruh 

pada nilai-nilai demokrasi dan moralitas dari suatu bangsa 

yang lambat laun akan menjadi sebuah budaya dalam suatu 

negara terutama negara Indonesia.  

Dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia, 

pemerintah Indonesia melakukan suatu pergerakan dengan 

melakukan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi 

dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No 

30 Tahun 2002 dan UU No. 46 Tahun 2009. Dengan 

terbentuknya lembaga-lembaga dalam melaksanakan 

pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadi suatu langkah 

                                                 
1 Ketua dan Anggota Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Katolik 

Parahyangan, Bandung, Jawa Barat. 
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konkret yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan 

tujuannya. 

Salah satu penegak hukum yang terlibat andil dalam 

tindak pidana korupsi adalah peran hakim dalam 

memberikan suatu putusan terhadap para terpidana dalam 

peradilan tindak pidana korupsi, namun hal yang perlu 

diperhatikan adalah mengenai putusan-putusan yang 

dikemukakan oleh Hakim.  

Terdapat suatu permasalahan yang tidak luput dari 

suatu putusan hakim, yaitu perbedaan putusan yang 

diajatuhkan oleh hakim terhadap suatu kasus yang kurang 

lebih memiliki persamaan dalam unsur unsur tindak pidana 

korupsi, konsep ini dikenal sebagai disparitas hakim dalam 

memutuskan perkara. Hakim dalam memutus suatu perkara 

selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (ius 

constitutum), juga harus mempertimbangkan nilai-nilai 

kemanusiaan, asas kemanfaatn, efektifikas dalam 

menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang 

menimbulkan efek jera terhadap terpidana, ketentuan ini di 

atur di dalam UU No.48 Tahun 2009. Sehingga akibat dari 

pertimbangan-pertimbangan tersebut banyak terjadi 

pemberian putusan pidana yang tidak sama terhadap kasus-
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kasus yang sama di pengadilan Tipikor, yang mana dikenal 

dengan istilah disparitas putusan (disparity of sentence).2 

Disparitas Pidana Dalam Putusan Tindak Pidana 

Korupsi 

Disparitas hukuman sering dikaitkan dengan 

independensi hakim dalam memberikan putusan suatu 

perkara. Mengenai independensi kekuasaan kehakiman, 

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tertanggal 23 

Agustus 2006 Nomor 005/PUV/W/2006 yang dalam 

pertimbangannya putusan menyatakan bahwa independensi 

peradilan dan independensi hakim merupakan suatu prinsip 

esensial dari konsep negara hokum, sebagaimana dimaksud 

di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Salain 

itu Mahkamah Konsitusi pun menjelaskan mengenai 

kemerdekaan hakim yang harus selalu bersikap untuk tidak 

berpihak atau sikap imparsial hakim, baik dalam 

pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. 

 Kemerdekaan hakim pun memiliki arti bahwa hakim 

bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakini melalui 

penafsiran hukum. Akan tetapi independensi hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana mempunyai Batasan. Asas nulla 

                                                 
2 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Cet.2, (Semarang: Alumni,1992), 

hlm. 119. 
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poena sine lege memberikan batasan kepada hakim untuk 

memutuskan sanksi pidana berdasarkan aturan yang sudah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun 

memiliki batasan belum menjamin akan ketiadaan disparitas 

putusan. Disparitas putusan pun terjadi dikarnakan diskresi 

yang dimiliki hakim. Bagi seorang hakim pidana diskresi 

mengandung arti upaya hakim memutus suatu perkara 

pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif. 

Sehingga hakim bebas membuat pertimbangan dan putusan, 

termasuk menyimpangi asas legalitas, untuk tujuan 

mencapai keadilan substantive.3 

Disparitas putusan tindak pidana korupsi, nampaknya 

juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan 

tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki 

hakim dan kemudian dari sistem pengetahuan yang 

dimilikinya itu menentukan corak atau karakter 

pemikirannya. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruh 

terjadinya suatu disparitas dalam putusan tindak pidana 

korupsi, yaitu: 

1. Motivasi pelaku tindak pidana 

                                                 
3http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5398229f7930c/diskresi-

hakim--pandangan-orang-dalam, diakses pada tanggal 24 oktober 2017 , 

pkl. 13.12 WIB 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5398229f7930c/diskresi-hakim--pandangan-orang-dalam
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5398229f7930c/diskresi-hakim--pandangan-orang-dalam
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Bahwa motivasi setiap pelaku tindak pidana korupsi 

bisa tidak sama, sehingga itu dapat mempengaruhi 

hakim dalam melakukan suatu pertimbangan dalam 

memberikan putusan 

2. Adanya pertimbangan hukum 

3. Pertimbangan modus operandinya 

4. Pertimbangan kemanfaatan hukum 

5. Tekanan politik atau tekanan massa 

Karena tekanan politik atau tekanan massa hakim 

menjatuhkan pidana yang berat, sehingga tekanan 

politik atau tekanan massa begitu nyata sehingga terjadi 

ultra petita, bahkan telah terjadi ultra vires (melebihi 

kewenangan) 

6. Intuisi subjektif 

Hakim atau biasa disebut yang mulia adalah manusia 

yang tidak luput dari perasaan subjektif pada saat 

memeriksa dan menjatuhkan pidana, dan pidana yang 

dijatuhkan bisa berat atau ringan. 

Apakah kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, 

ada kaitannya dengan disparitas pidana? Justru kebebasan 

hakim tersebutlah menurut Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto 

Seno Adji tidak adanya acuan yang dapat menjadi panduan 

hakim dalam memutuskan besar kecilnya pidana yang 



 

220 

 

dijatuhkan menjadi subjetivitas hakim merupakan satu-

satunya ukuran. Apalagi dengan besarnya jarak antara skala 

maksimal dan minimal yang ditentukan undang-undang. 

Abuse of power yang dikhawatirkan terjadi akibat adanya 

discretionary power yang sedemikian akibat jaminan yang 

diberikan undang-undang atas kebebasan hakim dalam 

menangani perkara pidana menjadi demikian terbuka. 

Banyak negara yang kemudian membuat suatu strategi 

kebijakan baru dalam menentukan mekanisme yang menjadi 

pedoman hakim dalam mengukur besaran sanksi yang 

dijatuhkan sehingga problema penjatuhan sanksi pidana 

sebagaimana dipaparkan di atas dapat diminimalisasi4. Oleh 

karena itu, sebenarnya disparitas dalam tindak pidana 

korupsi sulit untuk dapat di hilangkan, melainkan bisa untuk 

dapat diminimalisir.  

Demikian juga terjadi dengan disparitas pidana, 

karena hakim mempunyai sudut pandang yang berbeda 

tentang tindak pidana yang sama dan terhadap pelaku tindak 

pidana berbeda pula, maka terjadilah disparitas pidana. 

Walaupun disparitas pidana itu merupakan masalah yang 

perlu dibicarakan, akan tetapi menghilangkan disparitas 

pidana tidak mungkin sama sekali, karena hakim 

                                                 
4 Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji: Pergeseran Paradigma 

Pemidanaan, hal 39-40, Lubuk Agung : Bandung Tahun 2011 
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mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana. 

Kebebasan hakim itu, bisa saja bersifat subjektif karena 

pengaruh hal-hal tertentu dan oleh karena itu pidana yang 

dijatuhkan bisa ringan dan bisa berat, tergantung situasinya.  

Apabila kita perhatikan berbagai faktor yang 

mengakibatkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam 

tindak pidana korupsi seperti yang dikemukakan diatas, 

maka sulit untuk menghilangkan disparitas pidana, walaupun 

hal tersebut masih dianggap sebagai masalah. Memang pada 

umumnya, pidana yang dijatuhkan hakim kepada pelaku 

tindak pidana korupsi pada umumnya berat, apalagi kalau 

sudah di tingkat kasasi pidana yang dijatuhkan hakim akan 

lebih berat. Mengapa pidana yang dijatuhkan hakim dalam 

tindak pidana korupsi, pada umumnya berat, kemungkinan 

karena korupsi itu dianggap sebagai extra ordinary crime 

yang merugikan keuangan negara dan dapat menghambat 

pembangunan. 

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dalam 

menetapkan pertimbangannya sebagai dasar menjatuhkan 

putusan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh 

mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai dasar untuk 

mengadili, demikian juga fakta-fakta dipersidangan, 

motivasi si pelaku tindak pidana, tujuan pemidanaan, 
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kerugian/derita korban tindak pidana, bahkan kepentingan 

pelaku tindak pidana agar putusan hakim tersebut objektif 

dan kepentingan korban tindak pidana agar putusan hakim 

tersebut objektif. 

Berikut disampaikan data terkait beberapa kasus yang 

terdapat dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 

wilayah Jawa Barat pada tahun 2017 yang direkam oleh Tim 

Perekaman Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Unpar. 

Beberapa kasus ini dapat dijadikan sebagai contoh 

penggambaran terjadinya suatu Disparitas Pidana dalam 

Tindak Pidana Korupsi; 
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Tabel 4 Gambaran Putusan Perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Bandung 

Register Nama Kasus Kerugian Dakwaan Tuntutan Putusan 

36/Pid.sus/TPK/2017/PN.BDG 

 

MUTHIA SH 

 

Suap 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu Kota 

Bandung 

 Pasal 5 ayat (2) 

- UU 31 /1999 

jo UU 20/2001 

Pasal 12 huruf b 

- UU 31 /1999 

Pasal 11 - UU 

31 /1999 jo UU 

20/2001 

Pasal 12 B jo 

Pasal 12 C - UU 

31 /1999 jo UU 

1 tahun 3 

bulan  

 

denda 50 

juta  

 

subsidair 1 

bulan 

kurungan 

1 tahun 

Pidana 

Penjara 
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20/2001 

37/Pid.sus/TPK/2017/PN.BDG 

 

AYI SUNDHANA 

Suap 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu Kota 

Bandung 

 Pasal 5 ayat (2) 

- UU 31 /1999 

jo UU 20/2001 

Pasal 12 huruf b 

- UU 31 /1999 

Pasal 11 - UU 

31 /1999 jo UU 

20/2001 

Pasal 12 B jo 

Pasal 12 C - UU 

31 /1999 jo UU 

20/2001 

1 tahun 6 

bulan  

 

denda 50 

juta  

 

subsidair 1 

bulan 

kurungan 

1 tahun 

pidana 

penjara 

 

denda 50 

juta  

 

subsidair 1 

bulan 
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38/Pid.sus/TPK/2017/PN.BDG 

 

DADAM DAMHURI, SH 

Suap 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu Kota 

Bandung 

 Pasal 5 ayat (2) 

- UU 31 /1999 

jo UU 20/2001 

Pasal 12 huruf b 

- UU 31 /1999 

Pasal 11 - UU 

31 /1999 jo UU 

20/2001 

Pasal 12 B jo 

Pasal 12 C - UU 

31 /1999 jo UU 

20/2001 

1 tahun 3 

bulan  

 

denda 50 

juta  

 

subsidair 1 

bulan 

kurungan 

1 tahun 

pidana 

penjara 

 

denda 50 

juta  

 

subsidair 1 

bulan 

39/Pid.sus/TPK/2017/PN.BDG Suap  Pasal 5 ayat (2) 1 tahun 3 1 tahun 
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NOERKIYAH 

SETIAWATI, SE, Msi 

Alias UKI 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu Kota 

Bandung 

- UU 31 /1999 

jo UU 20/2001 

Pasal 12 huruf b 

- UU 31 /1999 

Pasal 11 - UU 

31 /1999 jo UU 

20/2001 

Pasal 12 B jo 

Pasal 12 C - UU 

31 /1999 jo UU 

20/2001 

bulan  

 

denda 50 

juta  

 

subsidair 1 

bulan 

kurungan 

pidana 

penjara 

40/Pid.sus/TPK/2017/PN.BDG 

 

Suap 

Penanaman 

 Pasal 5 ayat (2) 

- UU 31 /1999 

1 tahun 6 

bulan  

1 tahun 

pidana 
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DR. H. DANDAN RIZA 

WARDANA, M.Si 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu Kota 

Bandung 

jo UU 20/2001 

Pasal 12 huruf b 

- UU 31 /1999 

Pasal 11 - UU 

31 /1999 jo UU 

20/2001 

Pasal 12 B jo 

Pasal 12 C - UU 

31 /1999 jo UU 

20/2001 

 

denda 50 

juta  

 

subsidair 1 

bulan 

kurungan 

penjara 

 

denda 50 

juta  

 

subsidair 1 

bulan 

41/Pid.sus/TPK/2017/PN.BDG 

 

WAWAN KHAERULLAH, 

Suap 

Penanaman 

Modal dan 

 Pasal 5 ayat (2) 

- UU 31 /1999 

jo UU 20/2001 

1 tahun 3 

bulan  

 

1 tahun 

pidana 

penjara 
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S.IP Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu Kota 

Bandung 

Pasal 12 huruf b 

- UU 31 /1999 

Pasal 11 - UU 

31 /1999 jo UU 

20/2001 

Pasal 12 B jo 

Pasal 12 C - UU 

31 /1999 jo UU 

20/2001 

denda 50 

juta  

 

subsidair 1 

bulan 

kurungan 
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Penutup 

Terjadinya disparitas pidana adalah suatu akibat dari 

pemidanaanya itu sendiri. Di Indonesia, tidak ada 

pengaturan yang spesifik mengenai pedoman bagi hakim 

untuk menjatuhkan pidana, dan hal itu yang mengakibatkan 

kemungkinan terjadinya suatu disparitas dalam putusan 

tindak pidana korupsi. Disparitas merupakan hal yang dapat 

dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan 

wajar, hal itu sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan 

kepadanya. Disparitas pada situasi ini dapat dipahami juga 

sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.  

Bahwa seorang hakim harus mampu menjelaskan secara 

wajar dan benar tentang perkara yang tengah diputusnya. 

Namun di sisi lain disparitas dapat dipandang sebagai 

gangguan dan ketidaknyamanan terhadap aspek kepastian 

hukum dan bentuk perlakuan peradilan terhadap masyarakat 

kelas tertentu, yaitu bahwa disparitas seringkali dipandang 

sebuah perlakuan khusus atau “perbedaan perlakuan’, yang 

lahir dari perilaku amoral hakim/pejabat/penegak hukum dan 

bukan sebagai sebuah realitas sosial putusan yang memang 

begitu seharusnya, hal itu nampaknya sejalan dengan 
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berbagai kasus korupsi yang muncul, seringkali melibatkan 

petinggi kekuasaan. 
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SEKELUMIT POTRET DISPARITAS PUTUSAN 

HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA 

KORUPSI PADA PENGADILAN TIPIKOR 

Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum., Aldian Pudjianto, Nurike 

Rindhahayuningpintra1 

 

Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat) 

yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 

yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), dan 

menjamin semua warga negaranya mempunyai kedudukan 

yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa 

terkecuali.2 Khususnya dalam sistem peradilan yang tidak 

pandang bulu apakah yang bersangkutan mempunyai 

kedudukan dalam masyarakat apa tidak. Sebagai negara 

hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting 

yakni asas praduga tak bersalah (persumption of innocence). 

Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP butir ke-3 

                                                 
1 Ketua dan Anggota Tim Kerja Perekaman Persidangan Universitas 

Diponegoro 
2 Eni Hartati, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

halaman 1 
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huruf c dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, 

ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka 

sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai 

adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah 

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.3 

Hal-hal yang disebutkan di atas berlaku untuk semua 

perkara pidana tidak terkecuali untuk perkara kasus tindak 

pidana korupsi (Tipikor). Tindak pidana korupsi di 

Indonesia telah mewabah ke berbagai segi kehidupan. 

Putusan pengadilan tipikor yang diteliti ini pun terdakwanya 

terdiri dari berbagai kalangan, yaitu mulai dari bidang 

pendidikan, kesehatan, perhubungan, Kepala Daerah, 

kalangan Legislatif maupun Yudikatif, sampai dengan 

pejabat perusahaan swasta rekanan BUMN. Tindak pidana 

Korupsi adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 

bersifat luar biasa (extra ordinary crime), sehingga 

pemberantasannya pun tentunya juga memerlukan proses 

yang bersifat luar biasa. Oleh karena itu bangsa-bangsa di 

dunia telah sepakat untuk secara bahu-membahu 

memberantas korupsi yang sudah bersifat transnasional 

bahkan internasional. Indonesia adalah termasuk negara 

yang ikut menandatangani UNCAC (United Nations 

                                                 
3 Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid I, Cet. III, (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), halaman 19 
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Convention Against Corruption) atau Konvensi PBB 

Melawan Korupsi dan Indonesia telah meratifikasi UNCAC 

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dengan 

demikian Indonesia telah terikat secara moral, politis, dan 

yuridis untuk melaksanakan UNCAC sebagai salah satu 

instrumen Hukum Internasional berbentuk Konvensi yang 

mengatur tentang korupsi sebagai suatu kejahatan yang 

pemberantasannya memerlukan kerjasama internasional. 

Salah satu aspek yang penting dalam pemberantasan 

tipikor adalah proses penegakan hukum. Khususnya Hakim 

dalam memutuskan suatu perkara, tentunya berdasarkan 

pada ketentuan perundang-undangan (ius constitutum) yang 

harus dilakukan secara teliti, cermat, dan komprehensif 

dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, 

sehingga putusan yang diberikan Hakim dapat 

mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, 

berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan 

negara. Selain itu juga harus mempertimbangkan nilai-nilai 

kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektifitas dalam 

menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang 

menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga 

pemasyarakatan, sehingga kadang terjadi perbedaan di 

dalam putusan Hakim. Hal tersebut banyak terjadi penerapan 

pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama 
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dalam prakteknya di pengadilan Tipikor, yang mana dikenal 

dengan istilah disparitas putusan (disparity of sentence).4 

Berdasarkan pada uraian singkat tersebut di atas, maka 

dalam makalah ini akan diuraikan secara singkat mengenai 

hakekat dasar dari disparitas putusan Hakim dan bagaimana 

upaya pembaharuan yang dapat dilakukan terkait dengan 

adanya kesenjangan dalam disparitas putusan Hakim 

tersebut, sebagai persoalan pokok yang harus dipahami. 

Hakekat Dasar Disparitas Putusan Hakim 

Penjatuhan pidana pada delik-delik tertentu, 

manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan 

kepastian hukum di satu pihak ataukah kepentingan keadilan 

di lain pihak, demikian juga manakah yang harus 

diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat 

di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu 

pelaku tindak pidana di lain pihak. Hal ini merupakan reaksi 

dan sikap kritis terhadap beragamnya strafmaat yang sudah 

diputuskan oleh lembaga peradilan terhadap perkara-perkara 

tindak pidana tertentu tersebut. Tampak luar dari persoalan 

tersebut adalah munculnya disparitas pidana (disparity of 

sentencing) di antara delik-delik tertentu tersebut.  Terkait 

                                                 
4 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Cet. 2, (Bandung:Alumni, 1992), 

halaman 119 
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hal tersebut, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief 

bahwa:5  

Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana 

kemudian merasa menjadi korban terhadap judicial 

caprice akan menjadi terpidana yang tidak 

menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap 

hukum tersebut merupakan salah satu target di 

dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan nampak 

suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan 

suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu 

sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam 

negara hukum dan sekaligus akan melemahkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak 

diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak 

diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti 

rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat 

daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.  

 

Adanya fakta disparitas pidana yang sangat 

mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda 

                                                 
5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 

(Bandung: Alumni, 1984), halaman 54 
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kualitasnya, dan kedua, adanya keinginan untuk memenuhi 

tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar 

minimal obyektif untuk delik-delik tertentu yang sangat 

dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat dan 

negara, serta ketiga, demi untuk lebih mengefektifkan 

pengaruh prevensi umum (general prevention) terhadap 

delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan 

meresahkan masyarakat, maka lembaga pembuat kebijakan 

kemudian menentukan, bahwa untuk delik-delik tertentu 

tersebut, di samping ada pidana maksimum khusus, juga 

sekaligus ditentukan pidana minimum khusus.  

Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimulai dari 

hukum itu sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, Hakim 

mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis 

pidana (straafsoort) yang dikehendaki sehubungan dengan 

penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana 

dalam undang-undang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat 

dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang meyatakan bahwa 

“barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan 

kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling 

lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya 

umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya 



 

237 

 

bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu 

mengakibatkan orang mati.” Dari rumusan pasal tersebut 

dapat kita lihat adanya bebarapa pidana pokok yang 

diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama 

secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling 

tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu Hakim juga 

bebas untuk memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan 

dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang-undang 

hanyalah maksimum dan minimumnya saja.6 

Dengan demikian disparitas pidana tidak dapat 

dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana 

dalam perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain 

dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber 

disparitas pidana. Apabila ini dibiarkan akan berakibat 

timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga 

masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau 

mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak 

pidana dan aparat penegak hukum, maka undang-undang lah 

yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas 

pidana. Di bagian lain, dikatakan oleh Muladi bahwa:7  

                                                 
6 Muladi, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, (Bandung: 

Alumni, 1984), halaman 52 
7 Ibid, halaman 54 
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Disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, 

maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas 

pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri 

Hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun 

eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah 

terpaku sebagi atribut seseorang yang disebut 

sebagai human equation (insan peradilan) atau 

personality of judge dalam arti luas yang 

menyangkut pengaruh latar belakang sosial, 

pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. 

Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan 

penting di dalam menentukan jenis dan beratnya 

hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan 

kepribadian dari pelaku tindak pidana yang 

bersangkutan.  

Hal senada dengan yang dikemukakan Muladi 

tersebut di atas, terkait dengan kebebasan Hakim ini, 

dikatakan oleh Soedarto8  bahwa: 

Kebebasan Hakim dalam menetapkan pidana tidak 

boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan 

terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana 

akan mendatangkan perasaan tidak sreg 

                                                 
8 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung:  PT. Alumni, 1987), 

halaman 61 
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(onbehagelijk) bagi masyarakat, maka pedoman 

memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, 

sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut 

meskipun tidak dapat menghapuskannya sama 

sekali. 

Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga 

putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif 

yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana 

minimal dalam putusan Hakim adalah sesuai atas legalitas. 

Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan 

hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu 

nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan juga pada 

hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Putusan Hakim 

yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana 

denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah 

sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena 

Hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak 

keadilan, asalkan tidak ada kepentingan Hakim yang 

memutus perkara tersebut. Putusan Hakim yang menerobos 

ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dalam 

hal ini di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja 

diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa 

keadilan yang objektif. 
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Dengan demikian nampak bahwa untuk memperoleh 

suatu keadilan masalah kualitas dari orang (Hakim) yang 

memutuskan sangat menentukan sekali. Dalam hukum 

pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil 

memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui 

proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak 

dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang 

merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi 

tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh 

apabila ditangani oleh seorang Hakim yang bukan saja 

mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus 

didasari pula oleh jiwa ahlakul karimah. Patut dicatat dalam 

hal ini bahwa di dunia ini tidak ada keadilan yang hakiki, 

melainkan lebih bersifat keadilan yang relatif/nisbi.  

Hukum pidana yang berlaku saat ini menganut 

sistem maksimum umum dan khusus serta minimum umum. 

Hal ini menyebabkan Hakim dalam menjatuhkan pidana 

dapat bergerak antara pidana paling tinggi dan paling 

rendah. Berhubung bermacam-macam ancaman pidana yang 

tercantum dalam KUHP, sehingga Hakim Indonesia 

mempunyai kebebasan yang sangat luas menentukan berat 

maupun ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada 

terdakwa. Akibat dari ketentuan semacam itu terkadang 
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tindak pidana yang secara hakiki kualitasnya sama dijatuhi 

pidana yang berbeda-beda (disparitas pidana).  

Disparitas pemidanaan merupakan permasalahan 

pada pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari diangkatnya 

permasalahan tersebut dalam Musyawarah Nasional VII 

Ikatan Hakim Indonesia di Pandaan, Jawa Timur 1975, 

Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia di 

Jakarta Tahun 1992, yang intinya bahwa terjadinya 

disparitas pidana dalam penegakan hukum karena adanya 

realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik 

mempertanyakan apakah Hakim/pengadilan telah benar-

benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan 

keadilan?. Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas 

pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan 

(societal justice). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi 

ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun 

demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen 

“keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang 

diberikan oleh Hakim. Sehubungan dengan hal tersebut, 

disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori 

yaitu: 

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama; 

2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang 

mempunyai tingkat keseriusan yang sama; 
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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.  

Salah satu pembenaran disparitas pidana telah 

membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai 

dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula 

dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan 

sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara 

utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh 

masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh 

Hakim dalam menegakkan hukum. Disparitas tidak hanya 

terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada 

tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari 

putusan Hakim, baik satu majelis Hakim maupun oleh 

majelis Hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. 

Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya 

disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan 

peradilan. 

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, 

yang termasuk keluarga hukum Eropa Kontinental, yang 

tidak mengenal sistem presedent. Hampir seluruh negara di 

dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang 
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disebut sebagai the disturbing disparity of sentencing 

mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain 

yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana 

untuk memecahkannya.9  

Disparitas pada dasarnya adalah berasal dari konsep 

paritas (parity) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. 

Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan 

hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. 

Dengan demikian disparitas (disparity of sentencing) adalah 

ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa 

dalam kondisi atau situasi serupa. Konsep paritas ini sendiri 

tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, 

hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan 

proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya.  

Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah 

penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan 

kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas 

mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai 

berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. 

Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta 

budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan 

peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam 

                                                 
9 Muladi, Op.Cit. halaman 52 
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konteks historis tertentu.10 Jika konsep paritas dan 

proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, 

disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal 

dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang 

melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya. 

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau 

disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, 

karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang 

memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi 

permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang 

dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga 

menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan 

kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Publik akan dibuat 

kesulitan untuk memahami tindak pidana yang terjadi, 

menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian 

hukum di tengah masyarakat. Oleh karenanya, diskursus 

mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana 

dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk 

menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para 

pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan 

penjatuhan hukuman tersebut. 

                                                 
10 Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu 

Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), halaman 12 
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Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering 

dihubungkan dengan independensi Hakim. Model 

pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan 

(perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi 

andil. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim tidak boleh 

diintervensi pihak manapun. Dalam ketentuan UU No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan 

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat 

pada diri terdakwa. Tidak dapat dipungkiri bahwa ”misi 

suci” (mission sacree) lembaga peradilan di Indonesia bukan 

untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti 

yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes: ”The 

supreme court is not court of justice, it is a court of law”, 

melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik 

bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara; 

bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan 

Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan 

bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. 

Hal ini tercermin dari setiap keputusan Hakim di Indonesia, 

yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni; 
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“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.11 

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

disparitas putusan, tetapi pada akhirnya Hakimlah yang 

paling menentukan terjadinya disparitas. Patut untuk 

dikemukakan bahwa independensi Hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani 

Zulfa, dalam buku Pergeseran Paradigma Pemidanaan, 

mengatakan ada asas nulla poena sine lege yang 

memberikan batas kepada Hakim untuk memutuskan sanksi 

pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan.12 Meskipun ada takaran, 

masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara 

sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu 

terlampau besar. 

Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Terkait    

Disparitas Putusan Hakim 

Untuk mencapai hukum pidana yang lebih baik dan 

lebih mengutamakan keadilan maka diadakan pembaharuan 

hukum pidana, sehingga di dalam rancangan konsep KUHP 

baru dan dalam beberapa perundang-undangan pidana 

                                                 
11 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek 

Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Cetakan ke-1, UII Press 

Yogyakarta, halaman 35 
12 Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: 

Lubuk Agung, 2011), halaman 33 
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khusus telah menggunakan sistem minimum khusus di 

antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat 

beberapa ketentuan baru yang tidak diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971, di antaranya yaitu tentang: 

1. Ketentuan pidana minimum dan maksimum mengenai 

penjara maupun denda; 

2. Ketentuan pidana penjara sebagai pengganti jika 

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 

untuk membayar uang pengganti; 

3. Perluasan penjelasan pengertian keuangan negara; 

4. Pengertian melawan hukum, dalam pengertian formil dan 

materil. Dengan perumusan pengertian melawan hukum 

dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup 

perbuatan-perbuatan yang tercela yang menurut perasaan 

keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana; 

5. Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, 

sehingga meskipun hasil tindak pidana korupsi telah 

dikembalikan kepada negara, tidak menghapuskan sifat 

melawan hukum; 
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6. Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang 

dapat dikenakan sanksi. (penjelasan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999. 

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Lembaran Negara RI Nomor 140 Tahun 1999, tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 3874, terdapat berbagai 

interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat 

khususnya mengenai penerapan undang-undang tersebut 

terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal 

ini disebabkan Pasal 44 UU tersebut menyatakan bahwa 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak 

berlaku sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya suatu 

kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi 

yang terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999. Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di 

Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga 

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah 

melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, 

maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara 

luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana 
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korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara 

lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian 

dibebankan kepada terdakwa. 

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan 

keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana 

disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001, huruf a dan b sebagai berikut: 

a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi 

secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan 

negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran 

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat 

secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu 

digolongkan sebagai kejahatan yang 

pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa; 

b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, 

menghindari keragaman penafsiran hukum dan 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial 

dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil 

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu 

diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.  
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Pada tanggal 21 Nopember 2001 diundangkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 

Nomor 134 Tahun 2001. Dengan berlakunya Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan-perbuatan 

tindak pidana yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap dapat dipidana, 

sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Beberapa hal baru 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 

di antaranya: 

1. Penyebutan rumusan unsur-unsur perbuatan tindak 

pidana pasal-pasal yang ditarik dari KUHP, diubah 

dengan tidak mengacu kepada pasal-pasal KUHP, 

tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur pasal 

tersebut sebagaimana dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 

7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12; 

2. Ketentuan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi; 

3. Ketentuan perluasan mengenai sumber alat-alat 

bukti yang sah, yang berupa petunjuk dan 

pembuktian terbalik, pada tindak pidana grafitikasi;  
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4. Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata 

terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan 

atau tersembunyi dan diketahui setelah putusan 

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi 

tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak 

pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap 

terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan 

gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya 

untuk mewakili negara; 

5. Ketentuan mengenai maksimum pidana penjara dan 

pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang 

nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta 

rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan dalam untuk 

menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku 

tindak pidana korupsi, dalam hal ini nilai yang 

dikorup relatif kecil; 

6. Dicantumkannya ketentuan peradilan. Substansi 

dalam ketentuan peralihan, ini pada dasarnya sesuai 

dengan asas umum hukum pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.  

Sanksi pidana minimum khusus yang diharapkan dapat 

mengurangi disparitas pidana dan menjamin perlindungan 

terhadap hak-hak terdakwa ternyata antara teori dan 
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realitasnya sangat jauh berbeda, dalam beberapa kasus 

korupsi disparitas pidana masih sering terjadi seperti halnya 

dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana korupsi. Pada Pengadilan Tipikor Semarang, 

fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang 

pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi dari 

hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Tipikor 

Semarang tahun 2016 diketahui hal-hal sebagai berikut: 

 

Tabel 5 Disparitas Putusan Hakim Tipikor 

 

No Putusan Tanggal Terdakwa Vonis Uang 

Pengganti 

I Kasus Korupsi DPRD Kab. Boyolali 

1 60/Pid.Sus-

TPK/2016/

PN Smg 

31-10-

2016 

TJIPTO 

HARYONO 

1 

tahun 

Rp57.480.

240,- 

2 61/Pid.Sus-

TPK/2016/

PN Smg 

31-10-

2016 

H. ANSHOR 

BUDIYONO, 

S.Ag 

1 

tahun 

Rp.47.028.

240,- 

3 62/Pid.Sus-

TPK/2016/

PN Smg 

31-10-

2016 

SUMARSONO 

HADI 

1 

tahun 

Rp.55.498.

000,- 

4 63/Pid.Sus- 31-10- MUHAMMAD 1 Rp.43287.



 

253 

 

TPK/2016/

PN Smg 

2016 AMIN 

WAHYUDI 

SE 

tahun 920,- 

5 64/Pid.Sus-

TPK/2016/

PN Smg 

31-10-

2016 

ADHA NUR 

MUJTAHID 

1 

tahun 

Rp32.047.

600,- 

II. Proyek pembangunan Gedung Perawatan RSUD Rembang T. A 

2012 

 2/Pid.Sus-

TPK/2016/

PN Smg 

25-05-

2016 

I Ir. 

MUHAMMAD 

ZUHRI, M.M 

Bin 

SAMSURI. 

1 

tahun 

6 

bulan 

Rp.142.82

0.208 

   II BUDI 

HARSONO, 

ST Bin (alm) 

ZUBAIDI,  

1 

tahun 

6 

bulan 

Rp. 

50.000.000 

   III MUJIONO, 

SP Bin (alm) 

RASIMIN 

1 

tahun 

6 

bulan 

Rp. 

50.000.000 

 

Dari tabel 1 di atas, terlihat bahwa disparitas 

pemidanaan terkait uang pengganti yang dikenakan Hakim 

terhadap terdakwa ternyata pada kasus yang sama dikenakan 
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penjatuhan hukuman yang berbeda. Dasar pengenaan uang 

pengganti sendiri mengacu pada Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat 

(1) huruf b UU 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa 

selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, sebagai 

pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran 

uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana 

korupsi. Selain dari pada adanya disparitas pengenaan uang 

pengganti, ternyata vonis yang dikenakan terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori kejahatan 

luar biasa pada Pengadilan Tipikor Semarang masih sangat 

rendah, berkisar 1 tahun sampai 1 tahun 6 bulan 

sebagaimana tampak dalam tabel 1 tersebut di atas, 

sedangkan bila mengacu pada Pasal 2 UU Tipikor minimal 4 

tahun. Beberapa penyebab adanya disparitas dan rendahnya 

vonis tersebut antara lain disebabkan: 

1. Belum adanya pedoman bagi Hakim yang secara 

tegas menjadi pegangan baku, sehingga dalam 

memutuskan vonis pertimbangan subyektif Hakim 

masih ikut menentukan. 

2. Ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan 

kebebasan Hakim untuk memilih jenis pidana 

(strafsoort) yang dikehendaki. KUHP kita menganut 
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sistem alternatif hukuman, misalnya antara pidana 

penjara, pidana kurungan, dan denda. 

3. Adanya ketentuan UU Tipikor pada Pasal 3 yang 

membuka peluang disparitas dan pengenaan vonis 

rendah, dimana dinyatakan pada penyelenggara 

negara vonis dikenakan minimal 1 tahun. 

4. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa 

juga merupakan salah satu faktor yang menjadi 

penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam 

putusan Hakim. 

Terkait hal tersebut selain harus dilakukan reformasi 

perundangan UU Tipikor perlu dilakukan pengawasan dan 

pemantauan dalam pelaksanaan sidang Pengadilan Tipikor 

baik oleh instansi atasan Pengadilan Tipikor juga oleh 

masyarakat guna menghindari terjadinya cottempt of court 

juga menjaga Pengadilan Tipikor tetap sebagai lembaga 

pengadilan yang bersih dan berwibawa dari adanya 

intervensi grativikasi kepada Hakim-Hakim Tipikor, setelah 

dahulu kasus suap yang menyeret Hakim Karier Pragsono, 

dan Hakim Ad Hoc Tipikor Kartini Juliana Marpaung dan 

Asmadinata sempat merusak citra buruk pada 

PengadilanTipikor Semarang. 

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan 

tugas Pengadilan Tipikor harus semakin diperketat, karena 
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para koruptor dengan hasil korupsi yang disembunyikan 

akan selalu mencoba menerobos pilar hukum pengadilan 

melalui suap dan janji-janji yang menggetarkan hati para 

pemutus vonis di Pengadilan Tipikor. Semoga citra 

Pengadilan Tipikor yang sempat tercemar oleh kejadian 

OTT KPK terhadap Pragsono dkk sebagai Hakim Tipikor 

di Semarang dan Dewi Suryana anggota Hakim Tipikor 

Bengkulu beserta Panitera, tidak akan terulang lagi. 

Meskipun jika kita melihat secara ideologi, menurut aliran 

modern, disparitas pidana memang dapat dibenarkan asal 

masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar 

pembenar yang jelas dan transparan. Patut untuk 

dikemukakan pula bahwa dalam hal disparitas yang tidak 

mempunyai dasar yang kuat (legalreasing), maka akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Kesimpulan 

1.  Disparitas pidana yang ada di Indonesia tidak lepas 

daripada peran Hakim dalam hal memberikan putusan 

pemidanaan, hal tersebut yang akhirnya memunculkan 

adanya diskresi Hakim karena hanya Hakim yang 

memiliki kewenangan mutlak dalam memberikan 

keputusan terhadap masa depan dan sanksi yang akan 

didapat oleh pihak-pihak terkait, meskipun terjadinya 
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disparitas sendiri tidak luput dari peran baik Jaksa 

Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Diskresi 

Hakim ini sangat mungkin disalahgunakan, sehingga 

pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik 

membatasi kebebasan Hakim. Pada dasarnya KUHP 

sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14 a, 

Pasal 63-71, dan Pasal 30, dan dalam RUU KUHP juga 

sudah menetapkan guidelines yang wajib 

dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan putusan, 

yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan 

tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat 

tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan 

berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan 

tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, 

riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, 

pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh 

pidana terhadap masa depan korban dan keluarga 

korban, maaf dari korban atau keluarga korban, dan 

pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 

dilakukan. 

2.  Sanksi pidana minimum dalam UU Tipikor justru 

menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan yang 

cukup mengganggu. Patut dikemukakan pula bahwa 

ketidakseragaman pemberian pidana minimum terhadap 
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delik sejenis sering dimanfaatkan untuk menghindari 

hukuman yang lebih berat. Disparitas pemidanaan 

terhadap putusan perkara korupsi sangat jelas terlihat 

dan dirasakan sangat tidak berkeadilan. Tuntutan 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih dianggap 

sangat ringan, tidak ubahnya dengan tuntutan pada 

perkara tindak pidana umum, begitupun dengan 

vonisnya. Selain hal itu juga tidak adanya pedoman 

yang jelas terkait dengan upaya pencegahan terjadinya 

disparitas dalam pemidanaan perkara korupsi, 

merupakan beberapa persoalan pembaharuan Hukum 

Pidana terkait disparitas putusan Hakim. 

Saran  

1. Putusan Hakim merupakan sumber hukum dan sebuah 

produk hukum yang sifatnya publik, sehingga setiap 

orang yang awam hukum pun memiliki hak untuk 

mengakses, menggali dan mempelajari hukum dari 

produk yudikatif tersebut. Oleh karenanya sangat 

diperlukan adanya pedoman pemberian pidana dimana 

pedoman yang disusun tersebut diharapkan terbuka bagi 

masyarakat luas, sehingga bisa memberikan masukan 

dalam hal usulan penyusunan pedomannya. 
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2. Meminimalisir diskresi Hakim dalam menjatuhkan 

hukuman memang merupakan salah satu kunci untuk 

meminimalisir potensi terjadinya disparitas pemidanaan, 

namun hal ini tentu bukanlah hal yang mudah. Suka atau 

tidak suka, agar hukuman yang diberikan tetap sesuai 

dengan prinsip proporsional maka hanya Hakim yang 

dapat menjatuhkan hukuman sehingga disinilah terjadi 

diskresi Hakim. Kesalahan dalam menentukan parameter 

dan variabe; untuk dapat mengurangi disparitas yang 

secara langsung akan mengurangi diskresi Hakim dapat 

berakibat fatal, dan yang akan menjadi korban adalah 

rasa keadilan itu sendiri. 
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ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI 

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK TIDANA 

KORUPSI YOGYAKARTA TAHUN 2016) 

Oce Madril, S.H., M.A., Imam Prabowo, Nadiawati M.N., 

Rana Ardila, Muhammad Galih, Hera Permatasari 1 

 

Pendahuluan  

Dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi yang 

terjadi di Indonesia, permasalahan yang muncul dalam 

tataran penegakkan hukum tidak hanya terbatas pada 

pemberantasan korupsi itu sendiri melainkan termasuk 

disparitas pemidanaan putusan hakim terhadap terdakwa 

kasus tersebut. Putusan hakim yang salah satu fungsinya 

semestinya memberikan efek jera terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi justru dapat menjadi celah bagi para pelaku 

dalam melakukan hitung-hitungan besaran uang yang akan 

dikorupsi. Seringkali dijumpai dua putusan hakim yang 

menetapkan vonis pidana penjara dan denda yang 

                                                 
1 Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Gadjah Mada, Koordinator 

Tim Perekaman Oce Madril, anggota Tim Perekaman; I Kadek 

Sudiarsana, Imam Prabowo, Creisna Okka, Nadiawati M.N., Rana Adila 

P., Arsy Faiqa Sulthon, Muhammad Tsaljul, Riyana Dwi Khomsita, Ken 

Luigi, Achmad Khabibuloh, Hera Permatasari, Galih Nusantara, 

Glinggang, Elsy Amelia. 
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perbedaanya relatif tidak jauh padahal kerugian negara 

antara dua kasus tersebut terdapat ketimpangan yang 

signifikan. Contoh disparitas pemidanaan perkara korupsi di 

Indonesia bisa dilihat pada perkara suap pemilihan Deputi 

Senior Gubernur Bank Indonesia. Pada kasus tersebut, 

sekurangnya melibatkan 29 (dua puluh sembilan) Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). 

Namun, pidana penjara yang dijatukan kepada penerima 

suap tidak sama, bervariasi. Padahal peran yang dilakukan 

penerima relatif sama. Yaitu, menerima uang/janji untuk 

memilih Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur 

Bank Indonesia2. Berbagai disparitas yang terjadi hingga 

memunculkan suatu anekdot “daripada korupsi sedikit, 

mending korupsi banyak sekalian toh nanti juga hukumanya 

hamper sama”. Sayangnya permasalahan mengenai 

disparitas pemidanaan belum menjadi perhatian utama bagi 

dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.  

Definisi Disparitas Pemidanaan 

Sesungguhnya tidak ada definsi yang secara universal 

tentang pemaknaan disparitas, Casia C. Spohn 

mendefiniskan disparitas pemidanaan adalah suatu 

                                                 
2 Tama S. Langkun et. all.,2014, Studi atas Disparitas Putusan 

Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Indonesian Corruption 

Watch, Jakarta, hlm.11 
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perbedaan perlakuan atau pemidanaan bukan didasarkan 

oleh prasangka bias yang disengaja (misalkan: gender, 

warna kulit, suku dan sebagainya) namun demikian juga 

pembedaan perlakuan tersebut didasarkan pada prasangka 

bias terhadap suatu hal (gender,suku,agama dan sebagainya) 

menurutnya hal tersebut sudah masuk dalam kategori 

sebagai diskriminasi putusan3. Ketika membicarakan 

diskriminasi pemidanaan, Spohn mengkualifikasinya sebagai 

perkara yang tipe dan karakteristiknya sama namun dijatuhi 

hukuman berbeda, dikarenakan hakim mempertimbangkan 

faktor-faktor yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk 

sebagai dasar memperberat atau memperingan pidana (suku, 

agama, warna kulit, gender dan sebagainya)4. Sementara itu 

menurut Moeljatno, disparitas dapat diartikan sebagai 

penerapan pidana (disparity of sentencing) yang tidak sama 

(same Offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat 

berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian 

yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti 

ketiadaan keadilan (societal justice), secara yuridis formal, 

kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, 

meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa 

                                                 
3 Cassia C. Spohn.,2008,How do Judge Decide: The Search for Fairness 

and Justice in Punishment , Sage Publication, Washington, hlm.129 
4 Ibid 
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elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada 

putusan yang diberikan oleh hakim5. Sementara menurut 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

Harkristuti Harkrisnowo Dalam pidato pengukuhannya, 

menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan 

penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara 

keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas6. 

Sehingga dari berbagai penjelasan yang dikemukakan 

dapatlah ditarik sebuah kesimpulan bahwa disparitas 

pemidanaan adalah perbedaan penjatuhan pidana pada suatu 

tipologi kasus yang sejenis 

Kategori Disparitas Pemidanaan 

Secara umum disparitas pemidanaan dalam hukum pidana 

terjadi dalam beberapa kategori yaitu7 

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama 

2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai 

tingkat keseriusan yang sama 

                                                 
5 Moeljatno.,1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam 

Hukum Pidana,, Bina Graha, Jakarta, hlm.75 
6 Hukum Online, 2013,Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang tidak 

Proporsional Tersedia di 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-

putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional . Diakses 30 Oktober 

2017 
7 Andi Hamzah,2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, 

Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 101-102. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional
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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 

Sedangkan Spohn menguraikan beberapa bentuk/tipe dari 

disparitas pemidanaan sebagai berikut8 

a. Inter-jurisdictional Disparity 

Interjurisdictional disparity terjadi ketika terdapat 

perbedaan pola penghukuman pemidanaan yang dijatuhkan 

antar amsing-masing yuridiksi pengadilan. Hal ini dapat 

terjadi karena terdapatnya perbedaan skala keseriusan suatu 

tindak pidana pada satu daerah dengan daerah lainya. 

b. Intra-jurisdictioal Disparity 

Intrajurisdictional disparity adalah perbedaan putusan 

pada perkara dengan tipologi dan karakteristik yang sama, 

namun ketidakseragaman terjadi pada wilayah yuridiksi 

pengadilan yang sama. Hal ini dapat terjadi karena hakim 

memiliki persepsi yang berbeda dalam melihat skala 

pemidanaan. 

c. Intra-judge Disparity 

Intra-judge disparity terjadi ketika apabila seorang 

hakim tidak konsisten dalam memutus setiap perkaranya. 

                                                 
8 Spohn, Op. Cit hlm. 130 
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Misalkan dalam suatu perkara hakim menjatuhkan vonis 

pidana penjara sebesar 2 tahun penjara maka dalam perkara 

lain yang memiliki karakteristik yang sama hakim memutus 

hukuman sebesar 10 tahun penjara. 

Disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana 

korupsi tidak hanya mencakup pidana penjara yang 

dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, namun secara luas 

juga mencakup penetapan pidana denda dan uang pengganti 

yang dijatuhkan hakim, ketiganya merupakan suatu kesatuan 

penetapan pidana yang dijatuhkan baik dalam ruang pidana 

pokok maupun pidana tambahan sebagai bagian yang 

terpisahkan dalam suatu putusan. Salah satu contoh 

disapritas pemidanan pada tindak pidana korupsi dapat 

ditemukan pada catatan penelitian yang dilakukan oleh 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan perkara 

korupsi yang divonis membayar uang pengganti Rp 50 juta 

(lima puluh juta rupiah) dengan pidana penjara uang selama 

12 bulan. Sedangkan pada perkara lainnya, Majelis Hakim 

memutuskan uang pengganti sebesar Rp 378,11 miliar 

dengan pidana penjara dari uang pengganti selama 12 

bulan.9 

                                                 
9 Tama S. Langkun et. all , Op. Cit  hlm. 16 
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Disparitas Pemidanaan Dalam Hukum Pidana  

Menentukan suatu disparitas pemidanaan akan 

menjadi lebih mudah ketika dalam suatu sistem hukum 

sebuah negara telah menetapkan pedoman pemidanaan bagi 

para hakim. Pedoman pemidanaan ini dengan 

mempertimbangkan berbagai hal-hal antara lain keseriusan 

tindak pidana, kerugian korban, maupun hal-hal lain yang 

meringankan dan memberatkan,latar belakang kejahatan 

pelaku dan sebagainya10. Di berbagai negara seperti 

Amerika, Swedia, Finlandia dan Selandia Baru konsep 

pedoman pemidanaan telah diadopsi dalam sistem hukum 

negara tersebut, sehingga terjadinya disparitas pemidanaan 

pada putusan hakim sangat mudah untuk ditemukan dan 

dapat diminamilisir11.   

Namun demikian, dalam sistem hukum pidana, 

terjadinya disparitas sebenarnya merupakan suatu hal yang 

lumrah, mengingat tipologi kasus yang terjadi hampir dapat 

dipastikan berbeda antara yang satu dengan yang lainya, 

bahkan menghapuskan sama sekali perbedaan putusan 

hakim hampir sulit dilakukan. Sehingga pada hakikatnya 

                                                 
10 Ibid 
11 Anugerah Rizki Akbari, et. al.,2017, Memaknai dan Mengukur 

Disparitas : Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana 

Korupsi, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI – MAPPI FH UI- USAID, 

Jakarta, hlm. 25 
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disparitas pemidanaan adalah hal yang sah selama terjadinya 

disparitas itu tidak menciderai rasa keadilan dan 

menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

badan peradilan itu sendiri. Pedoman pemidanaan yang lebih 

tepat ditentukan bukan menitikberatkan pada consistency of 

outcomes yang menekankan pada keseragaman besaran 

pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim,12 melainkan lebih 

menekankan konsep consistency of procces, artinya dalam 

menentukan besaran pemidanaan yang dijatuhkan hakim 

memiliki suatu referensi kaidah yang disepakati dalam 

proses menjatuhkan besarnya pidana. 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah 

mengatur pedoman pemidanaan dalam beberapa pasal 

meskipun secara tersirat antara lain dalam pasal 14a dan 

pasal 63 – 7113. Sedangkan dalam Rancangan Undang-

Undang (RUU) KUHP sentencing guidelines telah diatur 

dan wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan 

putusan antara lain kesalahan pembuat tindak pidana, motif 

dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat 

tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, 

cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku 

                                                 
12 Neil Hutton, The definitife of guideline on assault offences: The 

performance of Justice dalam Andrew Asworth dan Julian V Roberts hlm. 

90  
13 Hukum Online Loc.Cit 
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setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan 

sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa 

depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban 

atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan 

pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 

dilakukan14 

Disparitas Pemidanaan dan Asas Independensi Hakim 

Di Indonesia disparitas hukuman seringkali 

dipertentangkan dengan asas independensi hakim. Karena 

hakim dalam memutus perkara bebas dari intervensi pihak 

manapun serta secara kelembagaan merupakan suatu 

kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, sehingga 

muncul sebuah pemikiran dan keyakinan bahwa hakim 

dalam memutus suatu perkara dapat berbuat sesuai 

kehendaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (2) 

menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat15. Dalam pasal 1 

ayat (1) UU a quo di jelaskan bahwa kekuasaan Kehakiman 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

                                                 
14 Ibid 
15 Vide pasal 5 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

Kehakiman 
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menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.16 

Makna kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka 

berdasarkan Mochtar Kusumaatmadja adalah bahwa hakim 

yang memeriksa dan memutus perkara bebas dari campur 

tangan pihak-pihak lain baik itu eksekutif, legislatif mupun 

masyarakat, dengan kebebasan yang dimiliki hakim, 

diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan 

hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinanya yang 

seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat17. 

Menurut pendapat Efendi Lotulung hakim dalam 

menjatuhkan putusan tidak dapat menjatuhkan putusan 

semaunya sendiri, karena makna kekuasaan kehakiman yang 

bebas dan merdeka tetap mengandung unsur bahwa hakim 

dalam menjatuhkan putusan dibatasi oleh kemerdekaan 

didalam rambu-rambu yang harus dipedomani antara lain18 

                                                 
16 Vide pasal 1 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

Kehakiman 
17 Piatur Pangaribuan,2014, Negara Hukum Pancasila dalam bingaki 

NKRI, Cakrawala Media,  Surakarta, hlm. 341 
18 Paulus Effendi Lotulung, Kebebasan hakim dalam Sistem Penegakan 

Hukum,Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional VII yang 

diselenggarakan oleh BPHN di Denpasar pada tanggal 14 – 18 Juli 2003, 

hlm. 6 - 7 
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1. Aturan-aturan hukum baik dalam segi prosedural 

maupun substansial/materiil sehingga dalam 

melaksanakan independensinya tidak melanggar hukum 

dan bertindak sewenang-wenang. 

2. Dalam melaksanakan independensi dan kebebasanya 

terikat pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas 

(Judicial accountability) sebagai seorang penegak 

hukum 

3. Dalam menjatuhkan putusan, hakim bertanggungjawab 

terhadap masyarakat (sosial accountability), karena 

pada dasarnya tugas-tugas badan peradilan adlah 

melaksanakan public service di bidang memberikan 

keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. 

Dalam kasus hukum pidana, kebebasan dan 

independensi dalam kekuasaan kehakiman dibatasi oleh asas 

legalitas. Menurut pendapat Edward OS Hiariej, jika ditarik 

sebuah kesimpulan maka asas legalitas pada hakikatnya 

memiliki tiga makna : pertama, perbuatan harus tertuang 

dalam undang-undang pidana Kedua, ketentuan pidana 

menurut undang-undang pidana mengandung arti baik 

ketentuan pidana yang terdapat dalam kodifikasi sebagai 

ketentuan umum maupun ketentuan pidana di luar kodifikasi 

sebagai pidana khusus Ketiga, undang-undang mengandung 

arti baik undang-undang dalam arti formil maupun undang-
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undang dalam arti materiil19.. Makna yang terkandung dalam 

asas legalitas secara lebih rinci dikemukakan oleh 

Schaffmeister, Keizjer dan Sutorius yang menegaskan ada 

tujuh aspek dari asas legalitas20 

a. Tidak dapat dipidana kecuali dengan ketentuan pidana 

menurut undang-undang. 

b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana 

berdasarkan analogi. 

c. Tidak dapat dipidana berdasarkan kebiasan, artinya 

pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya 

belum tentu menghasilkan suatu perbuatan pidana. 

d. Tidak boleh perumusan delik yang kurang jelas atau lex 

certa. 

e. Tidak ada ketentuan surut dalam ketentuan pidana. 

f. Tidak ada pidana lain kecuali ditentukan oleh undang-

undang. Pada hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan 

undang-undang. 

g. Penuntutan pidan hanya dapat dilakukan dengan cara 

yang ditentukan oleh undang-undang. 

                                                 
19 Eddy OS Hiariej,2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahya Atma 

Pustaka, Yogyakarta, hlm. 341 
20 D. Schaffmeister, et. al., Diterjemahkan oleh J. E. Sahetapy, Hukum 

Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6 - 14 
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Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah 

dikemukakan oleh para ahli, didapatlah sebuah kesimpulan 

bahwa asas independensi dan kebebasan hakim tidak dapat 

dilaksanakan sewenang-wenang dan semaunya terlebih 

dapat menghasilkan suatu disparitas pemidanaan yang tidak 

dapat dipertanggungjawabkan, karena pada hakikatnya 

indepedensi harus diiringi dengan sifat keadilan dan manfaat 

bagi masyarakat berdasarkan prinsip sosial accountability21. 

Pembatasan ini secara eksplisit juga telah dijelaskan dalam 

konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 28J ayat (2) 

yang menyatakan: 

“Dalam menjalankan hak dan kebebasanya, 

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan dan ketertiban umum 

dalam suatu masyarakat yang demokratis”22 

                                                 
21 Paulus Effendi Lotulung, Loc. Cit 
22 Vide pasal 28J ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 
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Pendekatan Studi 

Dalam pembuatan narasi disparitas, studi ini 

menyajikan data tentang penjatuhan pemidanaan pada tindak 

pidana korupsi dengan memanfaatkan putusan-putusan 

pengadilan sebagai data utama sebuah penelitian. Data-data 

tersebut didapatkan dan dianalisis dari suatu laman situs 

online resmi yang dikelola oleh Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Pengunduhan beberapa putusan dilaksanakan 

melalui laman 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-

yogyakarta/direktori/pidana khusus/korupsi.  

Sedangkan untuk mengembangkan putusan yang telah 

diperoleh, agar diperoleh suatu data yang komprehensif dan 

sistematis, dilakukan juga pencarian melalui laman situs 

online dengan alamat http://sipp.pn-

yogyakota.go.id/index.php/detil_perkara   dan media berita 

online yang memuat data-data putusan tersebut. Fokus 

utama data-data yang dikumpulkan adalah putusan hakim 

pada tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap 

(inkracht van gewijsde).  

Putusan-putusan yang diunduh adalah putusan yang 

tercatat dalam register perkata selama tahun 2016. 

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengolahan yang telah 

dilakukan, berhasil dihimpun sebanyak 25 putusan, dari 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/pidana%20khusus/korupsi
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/pidana%20khusus/korupsi
http://sipp.pn-yogyakota.go.id/index.php/detil_perkara
http://sipp.pn-yogyakota.go.id/index.php/detil_perkara
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jumlah tersebut untuk memudahkan dalam pembacaan data, 

seluruh data yang diperoleh diringkas dalam suatu tabel dala 

microsoft excel yang didalamnya memuat antara lain 

mengenai nomor perkara, pasal yang didakwakan, dugaan 

kerugian, dan putusan hakim dalam tabel secara terpisah. 

Oleh karena keterbatasan sumber data yang hanya 

memanfaatkan laman situs resmi online, maka dari 25 

putusan, hanya 4 putusan yang telah diunggah oleh laman 

tersebut dalam format pdf. Putusan-putusan tersebutlah yang 

akan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini. Yaitu putusan 

dengan nomor register nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, 

3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, 

dan 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk.  

Setelah dilakukan penghimpunan data-data putusan, 

untuk lebih memfokuskan analisis disparitas pemidanaan, 

MAPPI FH UI 23telah melakukan penelitian mengenai 

disparitas pemidanaan dan menawarkan suatu metode 

variabel ‘jenis korupsi’ yang secara spesifik diarahkan pada 

rumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang 

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengingat dua pasal ini 

                                                 
23 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia 
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merupakan pasal yang diperdebatkan dalam praktik 

peradilan24. 

Setelah dilakukan ditentukan variabel jenis korupsi 

sesuai dengan putusan hakim maka selanjutnya ditentukan 

karakteristik kasus yang diperbandingkan berdasarkan data 

agar dapat diperoleh hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan25. Dalam hal ini karakteristik kasus 

yang diperbandingkan adalah pidana kurungan sebagai 

pengganti uang denda, pidana kurungan sebagai pengganti 

uang pengganti dan lamanya pidana penjara pada kasus yang 

memiliki jenis korupsi sejenis. Dengan demikian data 

putusan yang telah diperoleh dapat ditelaah secara 

mendalam sehingga perbedaan berdasar karakteristik yang 

telah ditentukan dapat ditarik secara jelas dan digambarkan 

dalam suatu narasi pemidanaan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini 

menggunakan anotasi putusan sebagai teknik alternatif 

dalam menarik disparitas pemidanaan, yang dilakukan 

dengan melihat keseuaian pertimbangan dan hukuman yang 

ditulisakn dalam pertimabngan dan hukuman yang dituliskan 

                                                 
24 Anugerah Rizki Akbari, et. al., 2017, Memaknai dan Mengukur 

Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana 

Korupsi, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI – MAPPI FH UI- USAID, 

Jakarta, hlm. 45 
25 Anugerah Rizki Akbari Op.Cit hlm. 47 
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oleh majelis hakim dalam putusan yang berhasil 

diperbandingkan setelah menggunakan teknik pertama 

dengan perkembangan teori dan konsep pemidanaan secara 

umum, Selain itu, anotasi juga akan melihat cara pandang 

hakim atas konsep berat-ringanya hukuman serta logika 

yang dimiliki majelis hakim dalam berbagai kasus tindak 

pidana korupsi.26 

Hasil Temuan 

Studi ini menggunakan putusan-putusan hakim tingkat 

pertama yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde) kasus tindak pidana korupsi pada Pengadilan 

Negeri Yogyakarta selama tahun 2016 sebagai data utama 

dalam menganalisis disparitas pemidanaan. Data-data yang 

diperoleh selanjutnya telah disusun dalam suatu tabel 

Microsoft excel yang didalamnya memuat antara lain 

mengenai nomor perkara, pasal yang didakwakan, dugaan 

kerugian, dan putusan hakim yang telah dipisahkan dalam 

tabel-tabel tersebut. Data-data yang telah diperoleh dan 

disusun dalam bentuk tabel selanjutnya dikomparasikan 

dengan putusan yang memuat jenis tindak pidana korupsi 

yang sama, untuk ditelaah dalam sebuah narasi disparitas. 

                                                 
26 Ibid 
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Selama tahun 2016, terdapat 25 kasus tindak pidana korupsi 

yang telah diputus oleh majelis hakim pada PN Yogyakarta.  

 

Gambar 1 Klasifikasi Perkara Tipikor Berdasarkan 

Pasal Pada PN Tipikor Yogyakarta 

 

Setelah dilakukan telaah lebih lanjut terhadap daftar 

putusan yang tersedia, 20 kasus merupakan jenis korupsi 

berdasarkan pasal 3 UU PTPK, 1 kasus tidak dapat 

diidentifikasikan dalam jenis korupsi pada pasal 2 maupun 

pasal 3 UU PTPK, karena terdakwa yang merupakan 

seorang Kepala Desa Madurejo, Prambanan, Sleman 

berdasar putusan hakim terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam 

pasal 23 UU PTPK jo. Pasal 421 KUHP27, sedangkan 1 

                                                 
27 Putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk 

0
1
2
3
4
5

Ps. 2 (1) jo 18

UU PTPK jo.

64 (1) KUHP

Ps. 2 (1) jo 18

UUPTPK

Ps. 2 (1) jo 18

(1) huruf b

ayat (2)(3)

Ps. 23 UU

PTPK jo. Ps.

421 KUHP
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kasus masuk ke dalam jenis korupsi berdasarkan pasal 2. 

Jika dilakukan perincian lebih lanjut terhadap jenis korupsi 

pasal 2 UU PTPK, didapatkan 1 kasus adalah pasal 2 ayat 

(1) jo. 18 UU PTPK jo. 64 ayat (1) KUHP, 2 kasus pasal 2 

ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK serta satu kasus pasal 2 ayat 

(1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2). Terdapat satu 

kasus dengan nomor register perkara 6/Pid.Sus-

TPK/2016/PN Yyk dengan terdakwa H. Mindoyo, S.E. 

Kepala Desa Madurejo, Prambanan, Sleman. Terdakwa 

seperti dikutip dalam putusan,telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi 

sebagaimana dalam dakwaan Subsidair28. 

 

 

Gambar 2 Putusan Perkara Tipikor Berdasarkan Pasal 

Pada PN Tipikor Yogyakarta 

                                                 
28 Putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk 
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 Sementara itu dari 20 kasus Jenis pidana korupsi 

pasal 3 UU PTPK jika dilakukan telah lebih lanjut maka 

akan didapatkan perincian sebagai berikut 9 kasus 

merupakan jenis korupsi berdasar pasal 3 jo. pasal 18 UU 

PTPK jo. pasal 55 ayat (1) jo. pasal 64 KUHP, bahwa 

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan 

berlanjut, 6 kasus adalah jenis korupsi berdasar pasal 3 jo. 

pasal 18 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa terdakwa 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana korupsi, secara bersama-sama. Sementara itu, 

3 kasus jenis pidana korupsi didasarkan atas pasal 3 jo. pasal 

18 UU PTPK dan 2 kasus merupakan jenis pidana pasal 3 jo. 

pasal 18 UU PTPK jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, bahwa 

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. 

Selanjutnya studi ini, memetakan data tindak pidana 

korupsi berdasarkan rentang dugaan kerugian negara. 

Namun demikian, mengingat keterbatasan data yang berhasil 

dihimpun, maka studi ini hanya menampilkan sebagian kecil 

dugaan kerugian negara pada tindak pidana korupsi baik 

pada jenis korupsi berdasar pasal 2 UU PTPK maupun pasal 
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3 PTPK yang berhasil ditemukan dan ditelaah kebenaranya, 

sebagaimana gambar berikut.  

 

Gambar 3 Dugaan Kerugian Negara Berdasarkan Jenis 

Korupsi di PN Tipikor Yogyakarta 

 

Berdasarkan data di atas, kerugian negara pada jenis 

korupsi pasal 3 UU PTPK lebih bervariasi dan tersebar pada 

kisaran 0 – 600 juta rupiah. Terdapat 4 kasus dengan dugaan 

kerugian negara pada kisaran 0 – 100 juta rupiah dan 

berdasarkan data yang didapatkan sebagian besar tindak 

pidana korupsi dilaksanakan pada jenjang ini. Sementara 3 

kasus berada pada kisaran dugaan kerugian negara 100 – 200 
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juta rupiah, 2 kasus berada pada kisaran 200 – 300 juta 

rupiah dan 1 kasus menempati kisaran diatas 500 juta rupiah. 

Kasus tindak pidana korupsi dengan nomor perkara 

23/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK menempati urutan tertinggi 

dugaan kerugian negara dengan nilai nominal 589.450.000 

rupiah29. Sementara jika dibandingkan dengan jenis korupsi 

pasal 3 UU PTPK, kisaran dugaan kerugian negara pada 

jenis korupsi pasal 2 UU PTPK berada pada jumlah yang 

lebih tinggi, bahkan angkanya hingga menyentuh milyaran 

rupiah. Dari data yang berhasil dihimpun dugaan kerugian 

negara terendah berturut-turut sampai yang tertinggi pada 

pasal 2 UU PTPK nilainya adalah sebesar 737.952.932 

rupiah, 900.000.000 rupiah dan 2.600.000.000 rupiah30. 

Nilai dugaan kerugian negara tertinggi yakni sebesar 2,6 

milyar dengan nomor register perkara  10/Pid.Sus-

TPK/2016/PN dengan terdakwa Topan Satir, SE.MM 

bekerja sebagai Direktur Utama PT Anindya Mitra 

Internasional (AMI; badan usaha milik pemerintah daerah 

(BUMD).31 

 

                                                 
29 http://sipp.pn-yogyakota.go.id/index.php/detil_perkara  
30 Ibid 
31 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1ff3bf7331879181d8a5e9f

c774aa212  

http://sipp.pn-yogyakota.go.id/index.php/detil_perkara
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1ff3bf7331879181d8a5e9fc774aa212
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1ff3bf7331879181d8a5e9fc774aa212
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Gambar 4 Putusan Pidana Penjara Perkara 

Tipikor Berdasarkan Jenis Perkara pada PN Tipikor 

Yogyakarta 

Setelah melakukan telaah jenis korupsi berikut dugaan 

kerugian negara, maka studi ini menguraikan lebih lanjut 

mengenai besaran pidana yang dijatuhkan oleh hakim baik 

itu pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara dan pidana 

denda maupun pidana tambahan yang berkaitan uang 

pengganti dan pidana penjara atau kurungan sebagai 

pengganti uang pengganti itu sendiri. dengan tetap 

memisahkan jenis korupsi pasal 2 UU PTPK dan pasal 3 UU 

a quo. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim 

dikualifikasikan dalam 6 tingkat yaitu masing-masing 0 – 1 

tahun, 1 – 2 tahun, 2 – 3 tahun, 3 – 4 tahun, 4 – 5 tahun dan 

lebih dari 5 tahun. Dari hasil telaah yang telah dilakukan, 
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diperoleh suatu data bahwa untuk pidana penjara yang 

dijatuhkan dalam jenjang 0 – 1 tahun pada jenis korupsi 

pasal 2 UU PTPK tidak ditemukan satupun putusan yang 

dijatuhkan terdakwa dalam kurun waktu tersebut. 

Sementara pada jenis pasal 3 UU PTPK didapatkan 3 

putusan masing-masing adalah 1 tahun penjara, dan pada 

jenis korupsi pasal 23 UU PTPK dan pasal 421 KUHP 

ditemukan 1 putusan penjatuhan pidana selama 1 tahun. 

Pada kualifikasi tingkat ke 2 yakni pidana penjara yang 

dijatuhkan dalam kurun waktu 1 – 2 tahun, pada jenis 

korupsi pasal 2 UU TPTK didapatkan 1 putusan, yakni 

dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan yakni putusan dengan 

nomor perkara 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, sedangkan 

pada jenis korupsi pasal 3 UU PTPK berhasil ditemukan 13 

putusan, angka ini merupakan jumlah terbanyak kurun 

waktu yang dijatuhkan hakim dibandingkan dengan tingkat 

hukuman yang lain. Kurun waktu yang dijatuhkan bervariasi 

antara lain 1 tahun 3 bulan pada putusan nomor 24/Pid.Sus-

TPK/2016/PN Yyk dan putusan nomor 12/Pid.Sus-

TPK/2016/PN Yyk. Kurun waktu 1 tahun 4 bulan pada 

putusan nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk dan putusan 

nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk.  

Pada jenis korupsi yang terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat 
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(1) ditemukan pola pemidanaan yang sama, yaitu penjatuhan 

pidana penjara selama 2 tahun yakni masing-masing pada 

putusan dengan nomor perkara 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN 

Yyk, 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, 19/Pid.Sus-

TPK/2016/PN Yyk, 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk dan 

21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk. Variasi lain pidana penjara 

yang dijatuhkan pada kurun waktu 1 – 2 tahun, antara lain 1 

tahun 6 bulan dan 1 tahun 8 bulan. Pada kualifikasi tingkat 

pidana penjara dengan kurun waktu 2 – 3 tahun, pada jenis 

korupsi pasal 2 UU PTPK terdapat 1 putusan yang 

dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 3 tahun, pada 

perkara nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk. Sedangkan 

pada jenis korupsi pasal 3 UU PTPK terdapat 3 putusan, 

masing-masing adalah pidana penjara dalam kurun waktu 2 

tahun 3 bulan, 2 tahun 6 bulan dan 3 tahun. Kualifikasi 

pidana penjara dengan kurun waktu 3 – 4 tahun baik pada 

jenis korupsi pasal 2 UU PTPK dan pasal 3 UU PTPK sama-

sama ditemukan 1 putusan yakni pidana penjara selama 4 

tahun. Dari semua data yang berhasil dihimpun, pidana 

penjara paling lama berada pada tingkat kurun waktu 4 – 5 

tahun, yakni pada putusan dengan nomor register perkara 

nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, dengan pidana 

penjara selama 5 tahun karena terbukti secara sah dan 
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meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Jo Pasal 

55 ayat (1) ke - 1 KUHP. 

 

Gambar 5 Putusan Subsider Denda Pasal 2 UU 

PTPK pada PN Tipikor Yogyakarta 

 

Selain melakukan uraian terhadap pidana penjara, 

maka selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap putusan-

putusan yang telah dihimpun berdasarkan besarnya pidana 

denda yang dijatuhkan berikut pidana pengganti apabila 

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pembayaran 

pidana denda tidak dipenuhi oleh terdakwa, studi ini tetap 

mengacu pada pemishan jenis korupsi berdasarkan pasal 2 

UU PTPK dan pasal 3 UU PTPK.. Setelah dilakukan 
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pembedaan antara jenis korupsi, maka dilakukan kualifikasi 

pidana denda dengan besaran yang disusun dalam 4 tingkat 

yaitu 50 juta, 100 juta, 150 juta dan 200 juta rupiah. Tabel 

yang dibuat lebih memfokuskan kepada jumlah pidana 

kurungan pengganti yang dijatuhkan atas pidana denda yang 

tidak dipenuhi. 

Gambar 6 Putusan Subsider Denda Pasal 3 UU PTPK 

pada PN Tipikor Yogyakarta 

Dari tabel data diatas dapat diamati bahwa pada jenis 

korupsi pasal 2 UU PTPK hakim menjatuhkan pidana 

sebesar 50 juta rupiah subsuder kurungan 1 bulan sebanyak 

1 putusan, 100 juta rupiah subsider 4 bulan sebanyak 1 

putusan dan pidana denda 200 juta rupiah dengan subsider 

yang berbeda, yakni masing-masing 1 bulan dan 6 bulan. 
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Hakim sama-sama menjatuhkan pidana denda selama 200 

juta rupiah, namun dalam perkara nomor 21/Pid.Sus-

TPK/2016/PN Yyk hakim menjatuhkan subsider pidana 

kurungan pengganti sebesar 1 bulan sedangkan dalam 

putusan nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk hakim 

menjatuhkan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan 

Pada jenis korupsi pasal 3 UU PTPK, pembagian tingkat 

kualifikasi subsider pidana denda juga dibagi ke dalam 4 

tingkat, masing-masing adalah 50 juta, 100 juta, 150 juta dan 

200 juta. Namun setelah dilakukan analisis selama tahun 

2016 hakim tidak pernah menjatuhkan putusan pidana denda 

sebesar 200 juta rupiah, putusan yang dijatuhkan hakim 

adalah pidana denda 50 juta subsider 1 bulan sebanyak 6 

putusan, 50 juta subsider 2 bulan sebanyak 3 putusan, dan 

pidana 50 juta dengan subsider pidana kurungan 3 bulan 

sebanyak 8 putusan.Pada kualifikasi besaran pidana denda 

100 juta, ditemukan 1 putusan dengan subsider pidana 

pengganti kurungan selama 3 bulan. Sedangkan untuk 

besaran pidana denda sebanyak 150 juta, didapatkan dua 

subsider yang berbeda yakni subsider pidana kurungan 

pengganti 2 bulan sebanyak 1 putusan dan subsider pidan 

pengganti 3 bulan sebanyak 1 putusan. 

Studi terakhir akan membahas mengenai uang 

pengganti yang dijatuhkan oleh majelis hakim berikut 
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subsider pidana penjara/ kurungan sebagai penggantinya. 

Dalam studi ini pemisahan jenis korupsi berdasarkan pasal 2 

UU PTPK dan pasal 3 UU PTPK tetap dilaksanakan, namun 

demikian karena keterbatasan sumber data yang didapatkan, 

dalam studi ini tidak akan dibahas secara keseluruhan 

putusan-putusan pidana tambahan tindak pidana korupsi PN 

Yogyakarta tahun 2016, hanya akan dibahas sebagian kecil 

saja pada suatu kasus yang memiliki kriteria unik dan 

tertentu. Putusan pidana uang pengganti dengan nilai 

terbesar merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

pada perkara nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, perkara 

tersebut masuk kedalam jenis korupsi pasal 2 UU PTPK. 

Sedangkan pada jenis korupsi pasal 3 UU PTPK nilai uang 

pengganti terbesar adalah 391.129.000 rupiah yakni pada 

putusan dengan nomor perkara 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN 

Yyk. Dalam analisis terhadap studi ini, juga berhasil 

ditemukan adanya perbedaan penerapan jenis pidana yang 

digunakan sebagai subsider yakni pidana penjara maupun 

pidana kurungan, serta kurang diterapkanya asas 

keseimbangan pada penjatuhan subsider pidana terhadap 

uang pengganti. Pada putusan perkara nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2016/PN Yyk hakim menjatuhkan pidana tambahan 

uang pengganti sebesar 236.072.916,12 dengan konversi 

pidana kurungan 3 bulan. Namun dalam putusan perkara 
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nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk untuk nilai uang 

pengganti yang lebih kecil 98.799.987,11 hakim menetapkan 

subsider atas uang pengganti tersebut dengan pidana penjara 

selama 6 bulan, dua kali lebih banyak. Begitu juga dengan 

putusan dengan nomor perkara 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN 

Yyk, hakim menjatuhkan pidana pengganti sebesar 

255.973.750,06 dengan subsider pidana penjara selama 1 

tahun. Sedangkan dalam perkara lain, pada nomor perkara 

19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk dijatuhkan pidana penjara 9 

bulan (hanya selisih 3 bulan) dari perkara sebelumnya 

dengan jumlah uang pengganti sebesar 101.897.353,64 

rupiah 

Contoh Kasus Disparitas 

1. Lekso Jumeno dan Drs Sukamto 

Pada kelompok kasus pertama, indikator yang akan 

digunakan untuk menyatakan telah terjadi disparitas 

pemidanaan yaitu dengan melihat pada pasal-pasal yang di 

dakwakan oleh Penuntut Umum dan juga pasal yang terbukti 

berdasarkan Putusan Hakim. Jika dilihat dari dakwaan yang 

dibuat oleh Penuntut Umum pada kedua kasus ini sama-

sama mendakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah 



 

293 

 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk dakwaan 

subsidairnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Begitupun dengan Putusan Hakim yang pada akhirnya 

menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam 

dakwaan Subsidair.  

Kedua kasus ini terjadi di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul oleh 

Ketua Kelompok Ternak Sapi ANDINI MAKMUR, dan di 

Kota Yogyakarta oleh Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini 

menjabat sebagai Kepala Kesbang Kota Yogyakarta. Melalui 

kriteria yang telah disebutkan diatas, kasus Lekso Jumeno32 

dan Drs. Sukamto33 menjadi kasus pertama yang akan 

diperbandingkan. 

                                                 
32 Putusan Nomor  3/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK 

33 Putusan Nomor  4/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK 
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Lekso Jumeno merupakan seorang yang bekerja 

dibidang swasta disamping merupakan Ketua Kelompok 

Ternak Sapi ANDINI MAKMUR di Dusun Sidorejo, Desa 

Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 

Gunungkidul. Sebagai Ketua Kelompok Ternak Sapi, ia 

mengetahui adanya bantuan dana hibah dari Pemerintah 

yang diperuntukan untuk pengembangan ternak sapi.  

Setelah mengakses lebih lanjut tentang informasi dana 

hibah tersebut, akhirnya dipanggilah Kelompok ANDINI 

MAKMUR ke Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 

untuk menyusun proposal guna memperoleh dana hibah 

pengembangan ternak. Setelah dianggap memenuhi 

persyaratan, maka dana hibah yang didapatkan sebesar Rp 

53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) 

dengan beberapa kewajiban bagi penerima untuk 

betanggung jawab dalam pemakaian dana tersebut sesuai 

dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melakukan 

pelaporan setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Dinas 

Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Namun dalam proses pengajuan proposal bantuan 

dana hibah tersebut cara-cara yang digunakan Lekso Jumeno 

dalam melengkapi persyaratan, seperti administrasi tidak 

sesuai dengan prosedur, sebagaimana telah disebutkan dalam 

Pasal 7 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman 
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Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 

APBD. Bahwa pada akhirnya dana tersebut digunakan untuk 

kepentingan pribadi dan untuk pembuatan laporan 

pertanggungjawaban fiktif dalam hal dana yang diterima 

seolah-olah untuk beli sapi, faktanya sapinya tidak ada dan 

kwitansi pembelian sapi fiktif. 

Setidaknya Lekso Jumeno telah memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau setidak-tidaknya telah 

menambah aset terdakwa atau pihak-pihak lain sehingga 

tujuan pemberian dana hibah tersebut tidak tercapai yang 

mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 

Rp.53.150.000,- (lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu 

rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai 

dengan Laporan Hasil Audit/Hasil Perhitungan Kerugian 

Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor: SR-3520/PW12/5/2015 tanggal 2 Desember 2015. 

Bahwa pada kasus ini Penuntut Umum mendakwa 

Lekso Jumeno dengan dakwaan dimana Pasal 2 ayat (1) jo. 

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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didakwakan dalam dakwaan primair, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan 

subsidair dan Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b UU PTPK 

menjadi dakwaan yang lebih subsidairnya. Selanjutnya, 

Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara1 (satu) 

tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000.- 

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 

(tiga) bulan, serta uang pengganti sebesar Rp 45.065.000 

subsider 6 bln.  Namun, majelis hakim justru menjatuhkan 

hukuman lebih ringan dengan pidana penjara selama 1 (satu) 

tahun, 4 (empat) dan denda Rp. 50.000.000,00 subsider 1 

bulan serta uang pengganti sebesar Rp. 45.065.000.- 

subsider 3 bulan.  

Dikasus yang mirip dengan Lekso Jumeno, Drs 

Sukamto selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota 

Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota 

Yogyakarta Nomor: 63/Pem.D/BP/D.4 tanggal 31 Mei 2012 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Str uktural di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 

kurun waktu tahun 2013.  
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Bahwa KONI Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 

2013 mengajukan usulan untuk mendapatkan dana hibah 

dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kantor Kesbang 

Kota Yogyakarta dengan membuat rencana anggaran sebesar 

Rp. 17.502.622.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta 

enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), namun KONI Kota 

Yogyakarta hanya bisa mendapatkan Dana Hibah dari 

Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 11.000.000.000,- 

(sebelas milyar rupiah).  

Bahwa kemudian KONI Kota Yogyakarta 

mengajukan pencairan dana hibah KONI kepada Kantor 

Kesatuan Bangsa tetapi terdakwa Drs. Sukamto Bin Ngudi 

Sudarmo selaku Kepala Kantor Kesbang mempunyai 

keinginan untuk memasukkan 3 (tiga) kegiatan ke dalam 

rencana anggaran yang diajukan oleh KONI Kota 

Yogyakarta yaitu: Kegiatan Diklat Sepak Bola, Kegiatan 

PPLPD dan Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana 

Olahraga se-Kota Yogyakarta dimana ketiga kegiatan 

tersebut bukan merupakan hasil Musrenbang KONI Kota 

Yogyakarta selanjutnya terdakwa Drs. Sukamto Bin Ngudi 

Sudarmo membuat Rencana Anggaran Hibah KONI Kota 

Yogyakarta Tahun 2013.  

Pada saat pencairan dana hibah tahap I, terdapat 

pencairan kegiatan yang bukan merupakan usul KONI yaitu 
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kegiatan sarana dan prasarana olahraga tersebar se-kota 

Yogyakarta sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta 

rupiah) dan kegiatan PPLPD sebesar Rp.100.000.000 

(seratus juta rupiah). Dana hibah KONI Kota Yogyakarta 

tersebut diambil oleh terdakwa Drs. Sukamto Bin Ngudi 

Sudarmo selaku Kepala Kesbang Kota Yogyakarta secara 

tanpa hak dengan cara memerintahkan saksi Nanang Dwi 

Nursetyo untuk mencairkan cek yang diberikan saksi Ertina 

selaku Bendahara KONI Kota Yogyakarta.  

Dana Hibah KONI sebesar Rp. 800.000.000,- 

(delapan ratus juta rupiah) lalu digunakan oleh terdakwa 

Drs. Sukamto Bin Ngudi Sudarmo dan diberikan kepada 138 

penerima hibah/organisasi masyarakat yang mengajukan 

proposal langsung kepada terdakwa Drs. Sukamto Bin 

Ngudi Sudarmo tanpa melalui saksi Eka Yunianta selaku 

Kasi Olahraga pada Kantor Kesbang Kota Yogyakarta dan 

tidak di catat dalam buku register pada kantor Kesbang Kota 

Yogyakarta . Sehingga pemberian dana bantuan hibah KONI 

Kota Yogyakarta sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus 

juta rupiah) oleh terdakwa Drs. Sukamto Bin Ngudi 

Sudarmo kepada 138 organisasi kemasyarakatan tidak 

melalui mekanisme yang benar.  

Kemudian Dana Hibah KONI Kota Yogyakarta yang 

diambil oleh terdakwa Drs. Sukamto Bin Ngudi Sudarmo 
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untuk kegiatan PPLPD (Pusat Pembinaan Latihan Prestasi 

Daerah) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak 

dipergunakan sebagaimana mestinya karena PPLPD adalah 

lembaga yang baru berdiri tanggal 03 Januari 2013 dan yang 

menjadi ketua PPLPD adalah terdakwa Drs. Sukamto Bin 

Ngudi Sudarmo sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi 

yang menjadi pengurus dari PPLPD sekali tidak mengetahui 

bahwa dirinya menjadi pengurus PPLPD dan tidak 

mengetahui apa saja kegiatan PPLPD tersebut.  

Penggunaan dana hibah KONI untuk kegiatan PPLPD 

tidak jelas, karena terdakwa Drs. Sukamto Bin Ngudi 

Sudarmo mengakui uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah) dibelikan karpet namun tidak ada bukti dan saksi 

yang mengetahui mengenai pembelian karpet tersebut. 

Dengan demikian, berdasarkan Berita Acara Penghitungan 

Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Penyidik 

tanggal 30 Desember 2015, perbuatan Drs. Sukamto Bin 

Ngudi Sudarmo telah merugikan keuangan negara / daerah 

sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). 

Dalam perkembangannya, Penuntut Umum 

mendakwakan Drs. Sukamto dengan dakwaan dimana Pasal 

2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah 

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi didakwakan dalam dakwaan primair, Pasal 3 

jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam 

dakwaan subsidair.  

Penuntut Umum menuntut Drs. Sukamto dengan 

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, 

dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. Menjatuhkan 

pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Menyatakan 

agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 

900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsidair dengan 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Di akhir proses 

persidangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 

penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dan Pidana denda sebesar 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau pidana 

kurungan selama  1 (Satu) bulan , dan membayar Uang 

Pengganti sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta 

rupiah) subsidair pidana penjara 1(Satu) tahun. 

Dari pola penjatuhan pidana denda yang dilihat pula 

berdasarkan kerugian negara yang ditimbulkan, terlihat 

bahwa skala proporsionalitas hukuman dalam kedua kasus 
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ini kurang di perhatikan dengan baik. Dalam logika 

proporsionalitas von Hirsch34, hukuman akan selalu 

bersandingan dengan skala keseriusan tindak pidana. Oleh 

karenanya, semakin serius suatu tindak pidana akan diikuti 

pula dengan hukuman yang sama beratnya.  

Seandainya nilai uang korupsi yang diperoleh 

terdakwa dan menyebabkan kerugian negara  dijadikan 

patokan dalam menentukan besar tidaknya pidana denda 

yang dijatuhkan, kasus Lekso Jumeno dan  Drs Sukamto 

malah bertolak belakang dengan teori dan konsep 

proporsionalitas hukuman tersebut dimana jika dilihat dari 

kerugian negara yang ditimbulkan dari kedua kasus  diatas 

jumlahnya amatlah jauh yaitu pada kasus Lekso Jumeno 

sebesar Rp.53.150.000,- (lima puluh tiga juta seratus lima 

puluh ribu rupiah) dan kasus Drs. Sukamto sebesar Rp. 

900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) . Jika dilihat dari 

kerugian yang ditimbulkan untuk menentukan besaran 

pidana denda sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa 

kerugian negara yang terjadi pada kasus kedua yaitu atas 

terdakwa Drs. Sukamto hampir 17 kali lipat lebih besar 

dibandingkan kerugian negara yang timbulkan pada kasus 

pertama yaitu atas terdakwa Lekso Jemeno.  

                                                 
34 Andrew von Hirsch, “Proportionality in the philosophy of punishment” 

dalam Crime and Justice, 16, (1992): 55-98. 
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Namun anehnya, Hakim dalam melakukan penjatuhan 

putusan pidana denda untuk kedua kasus tersebut sama-sama 

menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan masing-masing apabila terdakwa 

tidak sanggup membayar pidana denda tersebut maka 

digantikan pidana penjara selama 1 (satu ) bulan.  

Disparitas terjadi pada kedua kasus ini, dimana 

keduanya sama-sama telah dinyatakan terbukti dalam 

dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sama – sama 

pula dijatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara 

namun dengan kerugian negara yang ditimbulkan berbeda. 

Kemudian menimbulkan pertanyaan “apakah pantas dan adil 

menyamakan hukuman antara kasus yang menyebabkan 

kerugian negara yang hanya Rp.53.150.000,- (lima puluh 

tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kasus yang 

bisa dihitung besarnya 17 kali lipat dari nominal 

pembanding yaitu sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus 

juta rupiah)?”. 
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2. Lekso Jumino dan Edy Gunawan   

Disparitas putusan pengadilan merupakan suatu 

perbedaan atau ketimpangan penjatuhan pidana terhadap 

narasi kasus atas isu yang sama dari beberapa putusan yang 

berbeda akan tetapi memiliki kesamaan pada pasal-pasal 

yang telah terbukti pada suatu perkara Tindak Pidana 

Korupsi. Dalam hal ini, pasal yang terbukti pada putusan-

putusan yang hendak dibandingkan adalah Pasal 3 UU No. 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Perkara pertama adalah perkara dengan nomor perkara 

3/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK atas nama terdakwa Lekso 

Jumeno Bin Wagiman 35dimana ia terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” 

dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair. Lekso Jumeno 

merupakan seorang ketua kelompok ternak ANDINI 

MAKMUR yang pada tahun 2013 mengetahui adanya 

bantuan dana hibah yang berasal dari APBD I Provinsi DIY 

untuk pengembangan ternak sapi.  

                                                 
35 Putusan Nomor  3/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK 
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Ia mengajukan proposal kepada Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang kemudian akan diteliti oleh 

Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta agar 

kelompok ternak ANDINI MAKMUR mendapatkan dana 

bantuan tersebut. Setelah proposal diterima, Kelompok 

ANDINI MAKMUR mendapatakan dana bantuan sebesar 

Rp 53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus rupiah) 

yang kemudian ditransfer melalui Bank BPD DIY kepada 

rekening atas nama Kelompok ANDINI MAKMUR. Dana 

yang telah ditransfer tersebut kemudian diambil oleh Lekso 

Jumeno dan digunakan untuk membiayai kepentingan 

pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kepengurusan 

ternak sapi Kelompok ANDINI MAKMUR, bahkan 

dikemudian hari ditemukan fakta bahwa Kelompok ANDINI 

MAKMUR tidak pernah memiliki usaha terna sapi.  

Untuk kepentingan pembuatan laporan pertanggung 

jawaban, Lekso Jumeno lantas membuat Nota Pembelian 

sapi secara fiktif yang nyatanya sapi tidak pernah dibeli dan 

kwitansi atas pembelian sapi tersebut palsu Atas 

perbuatannya tersebut Lekso Jumeno telah menimbulkan 

kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 45.065.000.- 

(empat puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) dan 

terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga ia 

didakwa dengan dakwaan Primer: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 
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18 UU Tipikor. Subsider: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. 

Pasal 9 jo. Pasal 18 UU Tipikor.  

Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh 

Terdakwa dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri 

yang dilakukan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 

45.065.000.- (empat puluh lima juta enam puluh lima ribu 

rupiah) dan oleh karenanya kasus  Tindak Pidana Korupsi 

yang dilakukan oleh Lekso Jumeno diputus dengan Pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta 

denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau 

kurungan selama 1 (satu) bulan; dan membayar uang 

pengganti sebesar  Rp.172.348.145, (seratus tujuh puluh dua 

juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh 

lima rupiah).36 

Selain kasus yang menimpa Lekso Jumeno terdapat 

pula Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Edy 

Gunawan bin Sukamto 37dengan nomor perkara 2/Pid.Sus-

TPK/2016/PN YYK. Dalam perkara ini, Edy Gunawan yang 

merupakan Lurah Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, 

Kabupaten Bantul, DIY telah terbukti secara sah dan 

menyakinkan melakukan tindak pidana “KORUPSI 

SECARA BERLANJUT” dalam dakwaan Alternatif Kesatu 

                                                 
36 Putusan Nomor  3/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK 
37 Putusan Nomor  2/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK 
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Subsidair. Pada tahun 2008 s/d 2013 Edy Gunawan 

melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan Kas Desa di pemerintahan Desa Sriharjo yaitu 

pendapatan yang berasal dari PADes (Pendapatan Asli Desa) 

langsung ia terima dan kelola tanpa dimasukan terlebih 

dahulu pada rekening bendahara desa.  

Selanjutnya Edy Gunawan menyuruh bendahara desa 

untuk mencatatkan pendapatan dan pengeluaran kedalam 

BKU tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah. 

Pencatatan yang dilakukan bendahara desa hanya berupa 

catatan saja dan tidak ada penerimaan dan pengeluaran yang 

sesungguhnya. Pendapatan tersebut tidak sepenuhnya 

digunakan untuk membangun desa seperti apa yang 

tercantum dalam lembar pertanggung jawaban, akan tetapi 

Edy Gunawan telah memanipulasinya sehingga ia dapat 

memperoleh keuntungan pribadi atas dana pendapatan 

tersebut. Atas perbuatannya tersebut, negara mengalami 

kerugian sebesar Rp 172.348.145, (seratus tujuh puluh dua 

juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh 

lima rupiah) yang mana kemudian Edy Gunawan didakwa 

dengan dakwaan Primer: Pasal 2 ayat (1) .jo Pasal 18 jo UU 

Tipikor Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsider:  Pasal 3 .jo Pasal 

18 UU Tipikor jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atas 

pertimbangan Majelis Hakim, perkara Edy Gunawan diputus 
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dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) 

bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta 

rupiah) atau kurungan selama 1 (satu) bulan; dan membayar 

uang pengganti sebesar Rp.172.348.145 ( seratus tujuh puluh 

dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus empat 

puluh lima rupiah).38 

Berdasarkan kedua perkara melibatkan Lekso Jumeno 

dan Edy Gunawan dimana kedua nya sama-sama 

didakwakan dengan Pasal 3 UU Tipikor, terdapat disparitas 

atas pidana denda yang dijatuhkan apabila dilihat dari 

kerugian negara yang ditimbulkan. Kasus Lekso Jumeno 

yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 

45.065.000.- (empat puluh lima juta enam puluh lima ribu 

rupiah) dijatuhi pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) begitu pula kasus Edy Gunawan yang 

menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.172.348.145, ( 

seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan 

ribu seratus empat puluh lima rupiah), turut dijatuhi pidana 

denda dengan nominal yang sama.  

Apabila dilihat dari selisih uang yang dikorupsi serta 

kerugian negara yang diderita, maka terdapat ketidak adilan 

atas pidana denda yang dijatuhkan pada masing-masing 

                                                 
38 Putusan Nomor  2/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK 
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terdakwa. Dimana yang seharusnya semakin tinggi nominal 

yang dikorupsi, maka pidana denda yang dijatuhkan juga 

semakin tinggi. Namun pada kedua perkara ini, atas 

kesamaan pasal yang terbukti dan jumlah uang yang 

dikorupsi serta kerugian negara yang diderita Hakim 

menjatuhkan pidana denda yang sama. Hal ini membuktikan 

bahwa adanya ketidak proposionalitasan penjatuhan pidana. 

 

3. Beni Dwi Wahyunawan dan Suryo Widono 

Pada kasus ini, pasal yang dijatuhkan kepada kedua 

terdakwa adalah Pasal 3 UU PTPK, dengan rentang kerugian 

negara masing-masing 236 Juta dan 144 juta, kasus dengan 

nomor perkara yang berdekatan ini yaitu nomor 17 dan 18 

tahun 2016 Pengadilan Tipikor Yogyakarta ini sebenarnya 

merupakan Terdakwa dalam kasus korupsi yang sama yaitu 

korupsi pengadaan pergola atau rangka pohon peneduh di 

Kota Yogyakarta  

Pada kasus ini penuntut umum mendakwa keduanya 

dengan dakwaan subsidiaritas dimana dakwaan primer 

adalah Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP, sedangkan dakwaan sekunder adalah Pasal 3 jo Pasal 

18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya hakim 

memutus kedua Terdakwa dengan membebaskannya dari 

dakwaan primer dan menjatuhkan vonis dengan dakwaan 
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sekunder karena terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-

sama;  Dalam putusan, hakim menjatuhkan kedua terdakwa 

dengan pidana pokok yang sama yaitu Pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun;  membayar denda sebesar 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan 

bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 

pidana kurungan selama 3  (tiga) bulan. 

Dari hal diatas dapat dilihat secara sekilas merupakan 

kasus korupsi yang sangat identik, tetapi yang membedakan 

dari kedua kasus tersebut adalah penjatuhan pidana 

tambahan berupa uang pengganti kepada negara yang sangat 

tidak proporsional 

Disparitas pemidanaan yang muncul pada ketiga kasus 

ini terletak pada pola konversi penjara pengganti atas uang 

pengganti yang belum dibayarkan oleh terpidana. Jika 

diamati lebih mendalam, ketiga majelis hakim yang berada 

di bawah satu pengadilan dan majelis hakimnya pun sama. 

ini malah memiliki standar penjatuhan hukuman yang 

berbeda. Pada kasus pertama, Beni Dwi Wahyunawan 

39dijatuhi pidana pengganti sebesar Rp236.072.916,12 (dua 

ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh dua ribu sembilan 

                                                 
39 Putusan Nomor  16/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK 
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ratus enam belas rupiah dua belas sen) dengan ketentuan 

bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; sedangkan, Suryo 

Widono 40Rp144.911.650,95 (seratus empat puluh empat 

juta Sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima  puluh 

rupiah sembilan puluh lima sen) disandingkan dengan 

pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan sebagai 

konversinya. Terlihat dari kedua vonis hakim tersebut 

tentang pidana penjara apabila uang pengganti tidak 

dibayarkan terlihat sangat timpang dilihat dari sisi 

proporsionalitasnya. 

Dari pola penjatuhan pidana pengganti ini, terlihat 

bahwa skala proporsionalitas hukuman dalam keduakasus ini 

tidak diperhatikan dengan baik41. Dalam logika 

proporsionalitas von Hirsch42, hukuman akan selalu 

bersandingan dengan skala keseriusan tindak pidana. Oleh 

karenanya, semakin serius suatu tindak pidana akan diikuti 

pula dengan hukuman yang sama beratnya. Seandainya nilai 

uang korupsi yang diperoleh terdakwa dijadikan patokan 

dalam menentukan lama penjara pengganti, kasus Beni Dwi 

Wahyunawan dan Suryo Widono malah bertolak belakang 

                                                 
40 Putusan Nomor  17/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK 
41 Anugerah Rizki Akbari Op. Cit  hlm.56 
42  Andrew von Hirsch, “Proportionality in the philosophy of punishment” 

dalam Crime and Justice, 16, (1992): hlm 55-98. 
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dengan teori dan konsep proporsionalitas hukuman tersebut. 

Di dalam ketiga kasus tersebut, semakin besar uang korupsi 

yang diperoleh terdakwa justru akan menerima penjara 

pengganti yang semakin kecil. Sebaliknya, bagi mereka yang 

mendapatkan uang korupsi dengan jumlah sedikit, penjara 

pengganti yang harus dijalani seandainya gagal 

membayarkan seluruh uang pengganti akan semakin lama.43 

 

4. Slamet Bin (Alm) Tomo Rejo dan Nonny Chandra 

Canadiana 

Studi ini menggunakan variabel pasal terbukti berupa 

Pasal 3 Jo Pasal 18 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 

64 ayat (1) KUHP, kerugian negara berada pada rentang Rp 

300-400 juta, pelaku tidak mengembalikan uang korupsi ke 

kas negara, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan 

kewenangan atau sarana dalam jabatannya, terjadi di 

Yogyakarta, dan dilakukan oleh pegawai negeri maupun 

pegawai perusahaan. Melalui kriteria yang demikian, kasus 

SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO44 dan NONNY 

                                                 
43 Anugerah Rizki Akbari Loc. Cit   
44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK 
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CHANDRA CANADIANA, S.Pd.45terpilih sebagai kasus 

yang akan diperbandingkan. 

SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO adalah bendahara 

UPK Kecamatan Tanjungsari.  Kasus ini terjadi karena 

kenyataan dalam pelaksanaan perguliran dana perguliran 

UEP dan dana perguliran SPP di UPK Kecamatan 

Tanjungsari telah terjadi penyimpangan yang mana 

Penyimpangan tersebut awalnya diketahui setelah sekira 

akhir tahun 2014 ditemukan adanya beberapa kelompok 

pemanfaat yang bermasalah / macet dan adanya ketidak 

cocokan saldo kemudian Ketua UPK yang baru yakni saksi 

RINAWATI dan pengurus UPK yang lain yakni saksi 

TRIYANTO melakukan pengecekan ke kelompok-

kelompok pemanfaat dan dilakukan Audit Internal oleh 

Fasilitator Kabupaten berdasarkan perintah tugas dari Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015. Bahwa dari hasil 

pengecekan kepada kelompok-kelompok, baik kelompok 

UEP maupun kelompok SPP dan dari hasil audit tersebut 

ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa 

pada saat menjabat sebagai Bendahara UPK Kecamatan 

Tanjungsari dan pada saat tidak menjabat namun tenaganya 

                                                 
45 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK 
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masih dibutuhkan bersama sama saksi SUMONO Bin Alm. 

PUJO SUWARDI, Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari 

sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.46 

Selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 

tersebut terdakwa bersama sama saksi SUMONO Bin Alm. 

PUJO SUWARDI telah menggunakan dana bergulir UEP 

dan dana bergulir SPP untuk kepentingan pribadi yaitu 

Menggulirkan dana bergulir UEP kepada 21 (dua puluh satu) 

kelompok pemanfaat UEP yang tidak ada kelompoknya 

/fiktif dan 5 (lima) kelompok pemanfaat SPP yang tidak ada 

kelompoknya /fiktif di 4 (empat) desa yaitu Desa Hargosari, 

Desa Ngestirejo, Desa Banjarejo dan Desa Kemiri dengan 

cara terdakwa dan saksi SUMONO Bin Alm. PUJO 

SUWARDI membuat pengajuan pinjaman dana ke UPK 

Kecamatan Tanjungsari yang diisi nama pemanfaat 

SUMONO dan nama pemanfaat SLAMET dengan jumlah 

dana masing-masing kemudian diparaf, setelah dana cair, 

selanjutnya dana tersebut digunakan bersama oleh terdakwa 

dan saksi SUMONO Bin Alm. PUJO SUWARDI dengan 

jumlah sesuai kebutuhan masing-masing.  

                                                 
46 Radar Jogja, 2014,SPP Mahasiswa Dikorupsi sampai Rp 589 Juta 

Tersedia di www.radarjogja.co.id/spp-mahasiswa-dikorupsi-sampai-rp-

589-juta/ . Diakses 30 Oktober 2017 

 

http://www.radarjogja.co.id/spp-mahasiswa-dikorupsi-sampai-rp-589-juta/
http://www.radarjogja.co.id/spp-mahasiswa-dikorupsi-sampai-rp-589-juta/


 

314 

 

Adapun untuk mempertanggungjawabkan dana 

perguliran yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi 

tersebut, terdakwa dan saksi SUMONO Bin Alm. PUJO 

SUWARDI membuat surat perjanjian kredit sesuai jumlah 

dana yang dipergunakan kemudian dicatat pada buku kas 

UPK dan buku bantu angsuran seolah-olah ada pinjaman 

dari kelompok dan ada angsuran padahal terdakwa dan 

SUMONO Bin Alm. PUJO SUWARDI adalah bukan/ tidak 

termasuk kategori penerima manfaat yang bisa mendapatkan 

dana perguliran SPP dan dan dana perguliran UEP karena 

terdakwa dan saksi SUMONO Bin Alm. PUJO SUWARDI 

adalah pengurus UPK Kecamatan Tanjungsari. 

Dalam kasus ini majelis hakim menyatakan Terdakwa 

SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI 

BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” dalam dakwaan 

Alternatif Kesatu Subsidair. Majelis hakim menjatuhkan 

pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 

tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 subsider 

3 bulan kurungan serta uang pengganti kepada negara 

sebesar Rp 428.808.800,00 subsider 9 bulan pidana penjara. 

Di kasus yang mirip dengan SLAMET Bin (Alm) 

TOMO REJO, NONNY CHANDRA CANADIANA, S.Pd. 

yang merupakan Pegawai negeri di Sekolah Tinggi Multi 
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Media MMTC Yogyakarta yang menjabat sebagai staf seksi 

pelayanan pendidikan dan latihan sekolah tinggi milik 

pemerintah. Didalam Radar Jogja disebutkan bahwa 

Terdakwa disebut tidak menyetorkan uang registrasi, uang 

biaya wisuda, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), dan 

sumbangan pengembangan akademik dari 100 mahasiswa 

selama 2007-2009.  

Jaksa Dyah Ayu Sekar dalam pemberitaan menyebut 

jumlah dana pendidikan mahasiswa diploma IV swadaya 

MMTC Yogjakarta yang diserahkan kepada terdakwa 

dengan rincian dari jurusan Manajemen Produksi Siaran 

sebesar Rp 207.820.000,00 dari 32 mahasiswa. Dari jurusan 

Manajemen Produksi Pemberitaan sebesar Rp 

232.925.000,00 dari 41 mahasiswa. Sedangkan dari jurusan 

Teknik Studio sebesar Rp 148.705.000,00 dari 27 

mahasiswa. Total dana yang diserahkan Rp 589.450.000,00 

dimana uang pembayaran dari mahasiswa itu merupakan 

penerimaan negara bukan pajak. 

Di akhir proses persidangan, majelis hakim 

menjatuhkan hukuman Pidana penjara selama 2 tahun dan 

denda sebesar Rp 50.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan 

serta uang pengganti kepada Negara sebesar 

Rp.391.129.000,- subsider 1 tahun pidana penjara.Disparitas 

pemidanaan yang muncul pada kedua kasus ini terletak pada 
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subsider penjara pengganti atas uang pengganti yang belum 

dibayarkan oleh terpidana.  

Jika diamati lebih mendalam, kedua majelis hakim 

yang berada di bawah satu pengadilan yang sama ini 

memiliki standar penjatuhan hukuman yang berbeda satu 

sama lain. Jika pada kasus pertama, SLAMET Bin (Alm) 

TOMO REJO hanya dijatuhi pidana pengganti Rp 

428.808.800,00 dan disandingkan dengan 9 bulan penjara 

sebagai konversinya. Di sisi lain, majelis hakim di kasus 

NONNY CHANDRA CANADIANA, S.Pd. justru 

memberikan penjara pengganti selama 1 tahun untuk 

sejumlah Rp 391.129.000,- Dari penjatuhan pidana 

pengganti ini, terlihat bahwa proporsionalitas hukuman 

dalam kedua kasus ini tidakberjalan dengan baik. Sama 

dengan tiga kasus yang lain, putusan ini bertenatngan logika 

proporsionalitas von Hirsch47.Seandainya nilai uang korupsi 

yang diperoleh terdakwa dijadikan patokan dalam 

menentukan lama penjara pengganti, kasus SLAMET Bin 

(Alm) TOMO REJO dan NONNY CHANDRA 

CANADIANA, S.Pd. malah bertolak belakang dengan teori 

proporsionalitas hukuman tersebut. Di dalam kasus ini 

terlihat jelas bahwa semakin besar uang pengganti yang 

                                                 
47 Andrew von Hirsch, “Proportionality in the philosophy of punishment” 

dalam Crime and Justice, 16, (1992): hlm 55-98. 
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dijatuhkan, maka justru semakin kecil subsider pidana 

pengganti yang harus dilaksanakan. Sebaliknya, jika uang 

pengganti yang dijatuhkan adalah besar maka konversi 

terhadap pidana pengganti menjadi lebih kecil. 

Penutup  

Terjadinya disparitas pemidanaan baik dalam studi 

data penelitian yang telah dikemukakan di atas maupun yang 

masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia terjadi salah 

satu faktornya adalah akibat tidak adanya pedoman 

pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana48.  

Tidak adanya pedoman tersebut menyebabkan 

terjadinya suatu pemaknaan kebebasan dan independensi 

hakim dalam memutus suatu perkara menjadi amat subyektif 

terlebih jika hal itu diluar hal yang telah diatur dalam 

undang-undang. Terlebih dalam UU No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasan Kehakiman pasal 5 ayat (2) menelaskan 

bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat49, yang artinya nilai-

                                                 
48 M. Deni Mareza Putra, 2016, Disparitas Pidana terhadap Aanak Pelaku 

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan No.2 / 

Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU dan Studi Putusan No.6/ Pid.Sus-Anak/ 

2014/ PN.KBU),Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 16 
49 Vide pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 
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nilai digali dari subyektifitas hakim sehingga hal ini 

menyebabkan terjadinya ketidakserasaian bagi hakim dalam 

menjatuhkan pidana pada suatu kasus pidana yang sejenis.  

Oleh karenanya diperlukan suatu pedoman 

pemidanaan yang diberlakukan kepada hakim dalam 

memutus suatu perkara. Pedoman pemberian pidana itu 

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 hakim50dalam sistem 

hukum pidana, terjadinya disparitas sebenarnya merupakan 

suatu hal yang lumrah, mengingat tipologi kasus yang terjadi 

hampir dapat dipastikan berbeda antara yang satu dengan 

yang lainya, bahkan menghapuskan sama sekali perbedaan 

putusan hakim hampir sulit dilakukan.  

Oleh karenanya, pedoman pemidanaan yang lebih 

tepat ditentukan bukan menitikberatkan pada consistency of 

outcomes yang menekankan pada keseragaman besaran 

pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim51, melainkan lebih 

menekankan konsep consistency of procces, artinya dalam 

menentukan besaran pemidanaan yang dijatuhkan hakim 

                                                 
50 M. Deni Mareza Putra, Loc.Cit 
51 Neil Hutton,Op. Cit  hlm. 90  
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memiliki suatu referensi kaidah yang disepakati dalam 

proses menjatuhkan besarnya pidana. Prof. Oemar Seno Adji 

menilai perlu adanya buku kode yang memuat data-data 

yang dapat digunakan rujukan bagi hakim untuk 

dipertimbangkan sebaik-baiknya sebelum menentukan suatu 

besaran pemidanaan terhadap seorang terdakwa,52 setidak-

tidaknya buku kode tersebut memuat tentang53 

1. Personalia terdakwa yang antara lain memuat agama 

yang dianut, kebangsaan, pelajaran, hidup dalam 

kekeluargaan atau tidak dan lainya; 

2. Keterangan-keterangan tentang suami/istri dan anak-

anak yang antara lain memuat keterangan tentang 

hubungan suami isteri  

3. Pekerjaan dan penerimaan (inkomen) 

4. Akibat-akibat dari perbuatan 

5. Keterangan-keterangan tentang perbuatan pidana yang 

antara lain memuat hal-hal mengenai kerugian yang 

ditimbulkan karena perbuatan tersebut, pihak yang 

terkena, apakah terdakwa melakukan perbuatan itu 

sendiri atau dengan orang lain dan lain lain. 

6. Keadaan hukum pidana terdahulu  

                                                 
52 Oemar Seno Aji.,1984,Hukum Hakim Pidana, Penerbit Erlangga, 

Jakarta, hlm. 24 
53 Ibid hlm. 39 
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7. Sudah pernah berangkutan dengan di luar putusan-

putuan yang memuat hukuman 

8. Penerangan mengenai terdakwa 

9. Pemeriksaan pendahuluan dan tindakan-tindakan 

hukum khusus, seperti penyidikan, penistaan, 

penahanan dan lain-lain.  

Dengan diberlakukanya pedoman pemidanaan 

diharapkan dapat tercipta suatu keadilan dalam masyarakat, 

serta menjadi wujud konsistensi pemberantasan korupsi di 

Indonesia serta menjadi upaya dalam memberikan efek jera 

bagi para terpidana kasus korupsi di Indonesia.  
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ANALISA DISPARITAS VONIS KASUS KORUPSI 

DAN RENDAHNYA VONIS PERKARA KORUPSI DI 

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

SURABAYA 

Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.1 

 

Latar Belakang 

Berdasarkan data yang diperoleh ICW (Indonesia 

Corruption Watch), pada semester pertama (januari- 

pertengahan tahun 2017), setidaknya terdapat 22 vonis bebas 

yang dijatuhkan majelis hakim dalam kasus tindak pidana 

korupsi. Data tersebut juga menunjukkan dari 315 perkara 

tindak pidana korupsi dengan 348 terdakwa di awal semester 

pertama tahun 2017, Majelis Hakim memutus perkara tindak 

pidana korupsi dengan variasi putusan yang cukup beragam, 

akan tetapi sebagian besar putusan putusan tersebut 

merupakan putusan yang tergolong cukup ringan.2 Hal ini 

apabila dibandingkan dengan putusan yang diputus pada 

periode yang sama, tren vonis ringan tersebut meningkat tiap 

                                                 
1 Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Airlangga, Surabaya, 

Jawa Timur.  
2 ICW: Hingga Pertengahan 2017, Ada 22 Vonis Bebas Kasus Korupsi, 

diakses terakhir pada 14 Nopember 2017, https://news.detik.com/berita/d-

3597773/icw-hingga-pertengahan-2017-ada-22-vonis-bebas-kasus-

korupsi. 
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tahunnya. Sebagai pembanding,  pada semester pertama 

tahun 2016 (periode Januari-Juni 2016) perkara tindak 

pidana korupsi yang diputus dengan masa pemidanaan yang 

tergolong ringan berjumlah setidaknya 275 orang. Jumlah ini 

meningkat dari data putusan tingan pada periode yang sama 

pada tahun 2015, dimana vonis pidana yang tergolong rigan 

yang dijatuhkan oleh majelis Pengadilan Negeri TIPIKOR 

berjumlah 163 orang.3  

Sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo 

“…saat ini pengadilan berubah menjadi pasar yang 

memperdagangkan putusan, pengadilan terlalu sering 

mencoreng martabatnnya sendiri, dan bersama koruptor 

telah menjadi benalu…”, putusan- putusan Pengadilan 

Tindak Pidana korupsi dengan melihat tren putusan dalam 3 

(tiga) tahun terakhir tidak menjadi lebih baik dan 

memandang Tindak Pidana Korupsi sebagai perkara pidana 

yang tidak hanya merugikan orang- perorangan tetapi 

masyarakat dan perekonomian negara, justru terkesan 

memutus perkara dengan putusan yang tidak jauh dari 

pidana minimumnya, bahkan mengabaikan dampak sistemik 

                                                 
3 Tumpulnya Vonis untuk Para Koruptor, diakses terakhir pada 14 

Nopember 2017, https://tirto.id/tumpulnya-vonis-untuk-para-koruptor-

bz76#. 



 

327 

 

yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang telah 

terjadi. 

Di sisi lain, bervariasinya putusan pengadilan tidak 

dapat dipandang sebagai sebuah kesalahan dalam 

menerapkan kewenangan yang dimiliki oleh Hakim. 

Kewenangan Hakim yang diatur dealam UU No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa 

Hakim memiliki kebebasan dalam memutus sebagaimana 

tertera dalam pasal 5 ayat (1) undang- undang tersebut yang 

menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat.”4 Akan tetapi 

kebabasan Hakim dalam memutus dalam konteks ini juga 

terikat pula dengan pertanggungan-jawab atau akuntabilitas, 

yang keduanya harus dilaksanakan bersamaan pada saat 

Hakim melaksansakan tugas dan kewenangan yang 

dimilikinya berdasarkan undang- undang. Dalam hal ini, 

tidak ada kebebasan Hakim yang benar- benar mutlak tanpa 

disertai dengan adanya akuntabilitas dan tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 

 

                                                 
4 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076 (untuk selanjutnya 

disebut UU Kekuasaan Kehakiman) 
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Pembahasan  

Hakim dalam mengadili suatu perkara menurut 

hukum harus memenuhi 3 (tiga) tahapan untuk dapat 

memeuhi bentuk putusan yang berdasarkan keadlian dan 

kepastian hukum. Antara lain: 

1. Menemukan Hukum, menetapkan manakah yang 

akan diterapkan diantara banyak kaidah didalam 

suatu sistem hukum atau jika tidak ada yang dapat 

diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu ( 

yang mungkin atau tidak mungkin  dipakai sebagai 

suatu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) 

berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu 

cara yang ditujukan oleh sistem hukum. 

2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan 

secara demikian, yaitu menentukan maknanya 

sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan 

berkenan dengan keluasaannya yang dimaksud. 

3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi 

kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.5 

Pandangan Roscoe Pound ini menurut Harifin 

Tumpa dimaksutkan agar dalam memutus suatu perkara 

Hakim tidak semata-mata berpandangan legalistik semata, 

                                                 
5 Roscoe Pound, Law Finding Through Experience and Reason : Three 

Lectures,  University of Georgia Press, Athens, 1960, h. 16 
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akan tetapi Hakim harus dapat menafsirkan undang-undang 

dengan progresif dan berdasarkan keadilan, sehingga 

putusan yang dihasilkan sebagai hasil dari sebuah proses 

peradilan juga merupakan putusan yang memenuhi rasa 

keadlian.6 

Putusan Hakim yang memenuhi rasa keadilan, 

merupakan sebuah keharusan, tanpa mengenyampingkan 

kebutuhan akan kepastian hukum. Konsekuensi dari pasal ini 

Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya 

mendasarkan pertimbangannya pada undang-undang semata, 

akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. 

Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum 

hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar 

kepada UU juga bertitik tolak kepada norma-norma yang 

hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan 

berdimensi keadilan.7 

Dalam praktiknya, banyak perkara yang diputuskan 

hanya berdasarkan pada undang-undang tanpa 

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, khususnya 

                                                 
6 Harifin A. Tumpa, Kekuasaan Kehakiman Dimaknai Menegakkan 

Hukum, Keadilan, 

http://www.ditjenmiltun.net/index.php/component/content/article/114-

umum/1410-harifin-kekuasaan-kehakiman-dimaknai-menegakkan-

hukum-keadilan.html 
7 https://amirulamza23.wordpress.com/2013/10/07/kebebasan-hakim-dan-

penemuan-hukum-oleh-hakim/ 
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dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Dalam 

perkara TIPIKOR, masyarakat diposisikan sebagai korban 

sekaligus pencari keadilan sehingga hak- haknya juga turut 

diatur dalam Pasal 41 UU 31 tahun 1999 yang diubah dan 

ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). 

Sesuai dengan data yang diperoleh ICW, tren 

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tiap 

tahunnya mempunyai kecenderungan memutus ringan 

perkara TIPIKOR tentunya tidak sesuai dengan dampak 

korupsi dan justru kurang mencerminkan rasa keadlian 

masyarakat. Kondisi tersebut sesuai apabila dibandingkan 

dengan data putusan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, yang 

pada Tahun 2016 memutus Bebas setidaknya 2 (dua) 

perkara, dan pada awal tahun 2017 berdasarkan data pada 

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya terdapat 

1 (satu) perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas 

oleh majelis Hakim. 

a. Perkara Pengadaan Beras Fiktif Badan Urusan 

Logistik (Bulog) Sub Divre XI Madura 

Pada tahun 2016, salah satu dari 11 Terdakwa tindak 

pidana korupsi pengadaan beras fiktif di gudang Badan 

Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XI Madura yang 
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berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) RI, Negara dirugikan hingga lebih dari Rp 12 

miliar. Dari tiga orang Terdakwa yang bersama sama 

diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan 

ke persidangan dengan tuntutan yang sama, yakni 11 

tahun penjara, 2 (dua) orang Terdakwa yakni Kepala 

Subdivre Bulog XI SUH dan wakilnya, PRA diputus 

bersalah dan dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara, 

sedangkan 1 (satu) orang Terdakwa lain (AR) divonis 

bebas. Terhadap putusan AR, Kejaksaan mengajukan 

upaya hukum Kasasi. 

Dalam perkara ini, Prayitno adalah pihak yang 

pertama kali menemukan adanya kehilangan 

berdasarkan temuan pada saat dilaksanakannya 

pemeriksaan stok beras yang ada di dalam gudang oleh 

tim yang terdiri dari pihak internal Bulog dan pengawas 

Bulog.  Berdasarkan temuan tim terdapat kekurangan 

jumlah beras sebanyak 1.540 ton, sehingga Prayitno 

kemudian melaporkan temuan timnya tersebut kepada 

Bulog Divre Jawa Timur di Surabaya. Disisi lain, pihak 

internal Bulog Sub Divre XII Madura, yang merasa 

kehilangan ratusan ton beras tersebut kemudian 

melaporkan adanya dugaan TIPKOR yang terjadi di 

lingkungannya untuk dilakukan penyelidikan kepada 
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Kejaksaan Negeri Pamekasan. Tidak lama berselang, 11 

orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga PRA, 

yang justru membantu mengungkap adanya dugaan 

tindak Pidana Korupsi atas temuannya. 

Dalam Perkara ini, jelas terlihat adanya disparitas 

putusan dari 3 (tiga perkara) pengadaan beras fiktif di 

gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XI 

Madura tersebut. Putusan Majelis Hakim PN TIPIKOR 

Surabaya hanya memutus 2 (dua) tahun dari tuntutan 

Penuntut Umum yang menuntut masing- masing 

Terdakwa dengan tuntutan pidana 11 (sebelas) tahun, 

termasuk PRA yang sebenarnya merupakan pihak yang 

mengungkap adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi. 

Sementara AR yang berperan besar selaku tim stock 

opnam dalam perkara tersebut justru diputus bebas 

berdasarkan putusan PN TIPIKOR Surabaya yang 

tentunya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Tentunya, apabila dikaitkan dengan pasal 5 ayat (1) UU 

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

terkesan putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan 

sebuah putusan yang didasarkan pada nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
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b. Perkara Dugaan Korupsi Pembentukan PT. 

Pasuruan Migas 

Perkara ini bermula dari pendirian BUMD Pemkab 

Pasuruan, PT PAMI yang diduga tidak sesuai prosedur 

sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dan berpotensi 

merugikan negara Rp 18,9 miliar. Pada saat dilakukan 

penyidikan, Penyidik menemukan dua alat bukti cukup 

terjadinya dugaan korupsi, dan menetapkan dua tersangka, 

yakni Komisaris PT PAMI, KS dan MUH. Akantetapi, 

tersangka KS melakukan perlawanan hukum dan 

mengajukan gugatan praperadilan dengan termohon Kejari 

Pasuruan ke PN Pasuruan. Dalam praperadilan tersebut 

Tersangka KS menyangsikan bukti yang telah didapatkan 

oleh Penyidik yang menjadikan dasar penetapan tersangka 

KS oleh Penyidik. Hasil putusan praperadilan yang diputus 

pada Juni 2015, Majelis Hakim PN Pasuruan mengabulkan 

gugatan praperadilan Tersangka KS dan memerintahkan 

Kejari Pasuruan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian 

Penyidikan (SP3) perkara tersebut. 

Di sisi lain, MUH selaku Komisaris PT PaMi (Pasuruan 

Migas) yang menjadi Tersangka dalam perkara yang sama 

diperiksa dan diputus bebas dengan nomor perkara 

90/PID.SUS/TPK/2016/PN.Sby, meskipun dalam perkara 

tersebut MUH dituntut oleh Penuntut Umum dengan 
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tuntutan pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara, sesuai 

dengan pertimbangan hakim dalam putusannya yang menilai 

unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

dalam dakwaan subsidair tidak terbukti sehingga Majelis 

Hakim tidak mempertimbangkan unsur- unsur lainnya. 

c. Dugaan Korupsi Penggunaan Dana Hibah Pada 

Kadin Jatim untuk Pembelian IPO (initial public 

offering) Bank Jatim 

Pada 16 Maret 2016, LNM ditetapkan sebagai 

Tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana hibah 

pada KADIN Jatim untuk pembelian IPO (initial public 

offering) Bank Jatim oleh Tindak Pidana Khusus (Pidsus) 

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penetapan tersangka terhadap 

LNM atas kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa 

Timur pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa 

Timur, pada 12 April 2016 diputus oleh hakim tunggal 

Pengadilan Negeri Surabaya Ferdinandus, dianggap tidak 

sah. 

Hal tersebut sangat berbeda dengan putusan 2 (dua) 

orang pejabat di Kamar Dagang dan Industri Indonesia 

(Kadin) Jawa Timur, yaitu Nelson Sembiring, yang diputus 

sebelumnya dimana keduanya dinyatakan bersalah dan 

dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun 8 bulan, 
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sedangkan Diar Kusuma Putra, yang pada putusasn Hakim 

PN TIPIKOR Surabaya diputus bersalah dengan pidana 

penjara selama 1 tahun 2 bulan. Keduanya divonis dalam 

kasus korupsi dana hibah dari pemerintah provinsi  2011-

2014 senilai total Rp 52 miliar, dimana pada saat itu LNM 

merupakan ketua KADIN Jawa Timur yang menjabat. 

Adapun perbedaan putusan pada 2 orang Terdakwa Nelson 

Sembiring dan Diar Kusuma dikarenakan perbedaan 

kerugian negara yang ditumbulkan oleh kedua Terdakwa 

yang didapatkan pada fakta persidangan keduanya. 

Berdasarkan 3 (tiga) perkara yang di periksa dan di 

putus oleh PN TIPIKOR Surabaya yang diputus pada tahun 

2016 tersebut, jelas terlihat adanya kecenderungan bagi 

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara 

dugaan TIPIKOR mendasarkan pertimbangannya dalam 

memutus perkara hanya berdasarkan undang-undang, 

sehingga terjadi disparitas putusan yang cukup mencolok 

antara satu putusan dengan putusan lainnya, dan 

menyebabkan adanya inkonsistensi dalam putusan perkara 

TIPIKOR. Sebenarnya, pada tanggal 29 Desember 2009, 

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 14 Tahun 2009 

tentang Pembinaan Personil Hakim. Berdasarkan Surat 

Edaran tersebut, memerintahkan dalam salah satu 
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ketentuannya agar supaya Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. 

Berdasarkan ketentuan dalam  SEMA No. 14 Tahun 2009 

tersebut, Hakim Tinggi memiliki tugas tambahan dalam 

mengontrol agar disparitas putusan hakim tingkat pertama 

dapat diminimalisir. Seyogyanya, atas dasar SEMA No. 14 

Tahun 2009,  

Masalah lain yang menyebabkan rendahnya vonis 

dan disparitas putusan perkara TIPIKOR antara lain adalah 

dengan adanya penggunaan Pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK 

yang cenderung menjadi pasal primadona yang hamper 

selalu digunakan oleh Penuntut Umum, baik dari unsur 

Kejaksaan maupun KPK. Penggunaan kedua pasal tersebut 

bedasarkan hasil penelitian ICW dalam Policy Paper tahun 

2013 yang berjudul Studi atas Disparitas Putusan 

pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, 

mengindikasikan penggunaan Pasal 3 UU PTPK pada 

tuntutan perkara TIPIKOR mencapai 68, 43%, atau 503 

perkara dari 704 perkara yang disidangkan. Sedangkan 

penggunaan Pasal 2 UU PTPK mencapai 20% dari total 

perkara yang disidangkan.8 Hal ini berbanding terbalik 

dengan penggunaan Pasal 7 UU PTPK yang berkaitan erat 

                                                 
8ICW, Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana 

Korupsi, Policy Paper ICW 2014, h. 20 
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dengan perkara pengadaan barang dan jasa untuk 

pemerintah. Hal ini juga berlaku pada pengadilan Negeri 

Surabaya, yang dari hampir keseluruhan perkara yang 

disidangkan, pilihan Penuntut Umum dalam menggunakan 

ketentuan dalam pasal lain selain pasal 2 dan 3 UU PTPK 

tidak banyak ditemukan. Permasalahannya muncul pada 

kondisi dimana Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, 

sedangkan Pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun.9 Objek 

hukum pada Pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja 

termasuk pihak lain diluar penyelenggara negara. Adanya 

Pasal 3 yang mempunyai pidana mimimum jauh lebih ringan 

sehingga sering dijadikan alasan untuk membela diri bagi 

penyelenggara negara yang mau menghindar dari pasal 2 

karena hukumannya yang lebih berat.10 Selain itu, regulasi 

berkaitan dengan suap dalam UU PTPK juga menjadi 

penyebab terjadinya disparitas putusan. Pidana minimal dan 

maksimal yang diatur dalam pasal 5 UU PTPK jauh lebih 

ringan dibandingkan dengan pidana minimal dan maksimal 

dalam pasal 12 UU PTPK dan pasal- pasal lain yang 

berhubungan dengan suap. Kondisi ini similar dengan yang 

terjadi pada penggunaan Pasal 2 dan 3 UU PTPK, dimana 

Pasal 5 dapat berpotensi menjadi jalan keluar untuk 

                                                 
9 Ibid, h. 40 
10 Ibid. 
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menghindari pidana yang lebih berat pada tindak pidana 

korupsi yang berkaitan dengan suap.11 

Kesimpulan 

Pada tataran penegakan hukum perkara Tindak Pidana 

Korupsi, banyaknya putusan PN TIPIKOR yang ringan, dan 

adanya disparitas putusan pemidanaan dalam perkara 

TIPIKOR menjadi permasalahan yang nyata, karena selain 

putusan-putusan tersbut kurang mencerminkan adanya 

kesamaan persepsi tentang norma hukum dalam UU PTPK, 

hal tersebut menunjukkan inkonsistensi putusan akibat 

pertimbangan Hakim yang cenderung berpatokan pada 

undang undang tanpa mempertimbangkan rasa keadilan 

masyarakat. 

Preferensi penuntut Umum dalam menggunakaan Pasal 

2 dan 5 dalam UU PTPK sering dimanfaatkan oleh 

Terdakwa perkara TIPIKOR dikarenakan ketentuan pidana 

minimumnya yang berbeda jauh dari tindak pidana sejenis 

yang diatur dalam pasal lain dalam UU PTPK. Hal ini 

menunjukkan perlunya pengawasan terhadap produk PN 

TIPIKOR, yang sebenarnya sebagai subyek dari SEMA No. 

14 Tahun 2009 menjadi salah satu kewajiban bagi Ketua 

Pengadilan Tinggi untuk mengawasi putusan pengadilan 

                                                 
11 Ibid. 
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tingkat pertama agar tidak terjadi disparitas dalam produk 

hukumnya. 
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ANALISIS DISPARITAS DAN RENDAHNYA VONIS 

PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI 

TINDAK PIDANA KORUPSI PONTIANAK 

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.1 

 

Latar Belakang 

Disparitas2  dan rendahnya putusan hakim pada tindak 

pidana korupsi merupakan salah satu masalah dalam 

penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Beberapa penelitian3 bahkan dilakukan untuk mengetahui 

dan mengkaji berbagai masalah dan isu yang 

melatarbelakangi timbulnya masalah diseputar penegakan 

hukumnya termasuk yang berkaitan disparitas dan 

rendahnya putusan hakim pada tindak pidana korupsi, baik 

                                                 
1 Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Univeristas Tanjungpura, 

Pontianak, Kalimantan Barat.  
2 Disparitas asal kata dari disparity dimaknai sebagai marked difference in 

quantity or quality between two things or among many things. 2 Black’s 

Law Dictionary. Sixth Edition. 1990. The Publisher’s Editorial Staff. 

St,Paul. Disparitas putusan dapat dimaknai sebagai perbedaan yang tinggi 

atau mencolok diantara dua atau lebih putusan hakim dalam perkara 

hukum yang memiliki karakter yang sama.  Disparitas pemidanaan dapat 

dimaknai adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan 

dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama.   
3 Lihat Komisi Yudisial, 2014. Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan 

Implikasi. Diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI.  

Indonesia Corruption Watch 2014, Policy Paper. Studi Atas Disparitas 

Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. 
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dikaji dari domein/perspektif putusan hakim secara umum 

dan atau perspektif pemidanaannya.  

Tentu, problem ini menjadi kontra produktif bagi 

upaya pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan 

menanggulangi tindak pidana yang ditengarai sebagai tindak 

pidana yang luar biasa (extraordinary crime), karena tidak 

hanya melemahkan sendi-sendi perekonomian Negara 

melainkan juga seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Problem ini juga menjadi perhatian dari kalangan 

internal hakim sendiri, terlihat dengan dikeluarkannya Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 

Tentang Pembinaan Personil Hakim. Surat Edaran ini 

ditujukan pada Ketua Pengadilan Tinggi agar melakukan 

langka-langkah pembinaan guna meningkatkan kualitas 

hakim. Pada Angka 2 huruf d menginstruksikan kepada para 

Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga 

terjadinya disparitas putusan.  

Sebagai sebuah problem dalam penegakan hukum 

pidana adalah penting menemukan dan mengedepankan 

berbagai factor penyebab timbulnya permasalahan disparitas 

dan rendahnya putusan perkara tindak pidana korupsi ini 

guna menentukan langkah lanjut politik kriminal 

pencegahan dan penanggulangannya. 
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Dari penelusuran literature diidentifikasikan bahwa 

beberapa sebab timbulnya disparitas dan rendahnya putusan 

perkara tindak pidana korupsi disebabkan oleh faktor sistem 

hukum, faktor undang-undangnya, faktor hakim dan faktor 

tidak adanya panduan bersama4. 

Beranjak dari berbagai faktor penyebab di atas, 

problem adanya disparitas dan rendahnya hukumannya juga 

teridentifikasi dari beberapa kasus sampel yang diputus oleh 

pengadilan tindak pidana tipikor di Pengadilan Negeri 

Pontianak. Identifikasi5 ini di peroleh dari kegiatan 

pemantauan dan rekam sidang perkara korupsi di pengadilan 

bersangkutan tahun 2016/2017. Berkaitan dengan faktor 

dimaksud, adalah penting melakukan kajian dan atau analisis 

terhadap beberapa kasus sampel yang diputus oleh hakim 

tipikor Pengadilan Negeri Pontianak untuk mendapat 

gambaran tentang bentuk disparitas yang terjadi, khususnya 

dilihat dari perspektif pemidanaannya. 

Deskripsi Perkara Tindak Pidana Korupsi Hasil Rekam 

Sidang di pengadilan Negeri Pontianak 

Pembahasan pada subbab II ini menggunakan hasil 

pemantauan putusan pada tahun 2016 dikarenakan untuk 

                                                 
4 Indonesia Corruption Watch 2014, Policy Paper. Studi Atas Disparitas 

Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, hal. 39-42. 
5 Data APIK fakultas Hukum untan Tahun 2017. 
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tahun 2017, 2 (dua) perkara yang direkam baru sampai tahap 

penuntutan.  Data sekunder diperoleh dari 3 (tiga) kasus 

sampel dan 4(empat) berkas perkara di Pengadilan Negeri 

Pontianak, dengan identifikasi sebagai berikut:  

1. Dari 3 (tiga) perkara yang di rekam dan diputus di 

tahun 2016, 1 (satu) kasus dengn 3 (tiga) orang 

tersangka displit dengan 2 (dua) berkas perkara, 

dakwaan sama namun putusan untuk pemidanaannya 

jauh berbeda dengan kerugian di atas 2 milyar. 

Terdakwa di Berkas perkara I di putus pidana penjara 

lebih berat 3 (tiga) tahun dari 2 (dua) terdakwa Berkas 

perkara lainnya yaitu hanya dipidana penjara 1(satu) 

tahun 3(tiga) bulan. Dengan pidana tambahan yang 

juga lebih besar dari terdakwa yang lain, Karkteristik 

putusan hakim memiliki linearitas dengan tuntutan 

JPU yang juga menuntut pidana yang berbeda jauh.  

2. Untuk 2 (dua) kasus lainnya diputus relative ringan 

yaitu 1 (satu) tahun dan 1(satu) tahun, 3 (tiga) bulan, 

dengan kerugian Negara di atas 1 milyar dan di bawah 

1,5 milyar; 

3. Terdapat kecenderungan hakim mengambil pidana 

denda minimal pada semua kasus sampel, yaitu denda 

50 juta dengan subsider berkisar antara 1 (satu) bulan 

sampai 4(empat) bulan; 
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4.  Terdapat kecenderungan semua putusan hakim 

dijatuhkan dibawah tuntuan JPU. 

5. Perlu diteliti lebih lanjut adanya kecenderungan 

majelis hakim tertentu memberikan putusan pidana 

lebih berat dari majelis hakim lainnya. 

Dari identifikasi kasus sampel dan putusan hakim di 

Pengadilan Tipikor di atas, terlihat adanya disparitas 

pemidanaan padsan yang rendah pada pidana denda 

dibanding dengan besarnya kerugiannya Negara, tidak 

seimbangnya rasio antara pidana denda dengan subsider 

pengganti denda, tidak terukurnya rasio antara kerugian 

Negara dengana pidana pokok yang dijatuhkan hakim dan 

kebebasan hakim dalam memutus terkooptasi dalam tuntutan 

JPU.  

Faktor Penyebab Disparitas Putusan 

Beranjak dari identifikasi kasus dan disparitas serta 

rendahnya putusan hakim diatas penting menemukan, 

mengetahui dan menganalisis berbagai factor yang berkaitan 

dengan profesi hakim, dalam memutuskan suatu perkara 

utamanya pada tindak pidana korupsi. Sebab melalui 

identifikasi penyebab dapat ditemukan metode teraupetiknya 

bagi hakim sendiri sehingga disparitas putusan dapat 
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dikurangi. Untuk itu subbab ini mereferensi6 berbagai hasil 

penelitian tentang penyebab disparitas putusan dan atau 

pemidanaan sehingga didapat gambaran yang lengkap, yaitu:  

1. Penyebab dilihat dari sisi internal hakim; 

Internal hakim dimaksudkan sebagai hal-hal atau 

variable-variabel yang mempengaruhi hakim dalam 

memutus berada dalam diri hakim sendiri. Hal ini 

menyangkut Philosophy of mind dan Philosophy of 

life seorang hakim sangat menentukan pemikiran dan 

sikap yang satu tidak hanya dalam menjalankan 

kehidupan pribadi namun juga profesi. Sebagai  

pengemban profesi hukum, hakim selalu dituntut  

pengembangan dirinya senantiasa didasarkan pada 

nilai-nilai agama dan moralitas umum (common 

morality) yaitu 7: (1) nilai-nilai kemanusiaan 

                                                 
6 Lihat tulisan 1. Fence M. Wantu, Kendala Hakim Dalam Menciptakan 

Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata, 

Disertasi, hal.209- 213. 2. Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional 

Republik Indonesia tentang Standar Disiplin Profesi Tahun 2003., hal. 

213; 3. Indonesia Corruption Watch 2014, Policy Paper. Studi Atas 

Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, hal. 39-

42 
7 Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tentang 

Standar Disiplin Profesi Tahun 2003., hal. 213. Nilai-nilai moralitas 

umum (common morality) yaitu 7: (1) nilai-nilai kemanusiaan (humanity 

), dalam  arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan; (2) 

nilai-nilai keadilan (justice ), dalam arti dorongan untuk selalu memberi-

kan kepada orang apa yang menjadi haknya; (3) nilai-nilai kepatutan atau 

kewajaran, dalam arti bahwa upaya mewujudkan keadilan dalam 
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(humanity ), (2) nilai-nilai keadilan (justice ), (3) 

nilai-nilai kepatutan atau kewajaran, (4) nilai-nilai 

kejujuran, (5) keharusan untuk memiliki kualitas 

keahlian dan keilmuan yang tinggi dalam disiplin ilmu 

hukum pada para pengembannya; (6) kesadaran untuk 

selalu menghormati dan menjaga integritas dan 

kehormatan profesinya; (7) nilai-nilai pelayanan dan 

kepentingan publik. 

Seorang hakim yang di dalam kehidupannya telah 

ternanam nilai moral dan agama akan menjadi amanah 

dalam menjalankan kehidupan, termasuk berimbas 

dalam menjalankan profesi sehingga orientasi profesi 

sejalan dengan putusan yang selalu didasarkan dan 

diyakini semua akan dipertanggungjawabkan kepada 

Tuhan. 

                                                                                           
masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan 

dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual 

anggota masyarakat; (4) nilai-nilai kejujuran, dalam arti dorongan kuat 

untuk selalu memelihara kejujuran  dan penghindaran diri dari perbuatan-

perbuatan yang curang; (5) keharusan untuk memiliki kualitas keahlian 

dan keilmuan yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada para 

pengembannya; (6) kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga 

integritas dan kehormatan profesinya; (7) nilai-nilai pelayanan dan 

kepentingan publik, dalam pengertian bahwa di dalam pengembangan 

profesi hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan 

kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi 

langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan 

kredibilitas profesional dan keilmuan. 
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2. Penyebab dilihat dari sisi eksternal hakim;  

Eksternal hakim dimaksudkan sebagai hal-hal atau 

variable-variabel yang mempengaruhi hakim dalam 

memutus berada di lur diri hakim sendiri. Hal ini 

berkaitan dengan lingkungan disekitar hakim, 

lingkungan pribadi, lingkungan pekerjaan terutama 

dalam peradilan pidana, perangkat hukum pidana yang 

berkitan dengan pidana materiil, sistem pemidanaan 

dan hukum pidana formil, dukungan masyarakat, 

lingkungan yang kondusif bagi peningkatan 

kapabilitas dan keilmuan hakim, serta pengawasan 

hakim. 

Dalam konteks yang lebih luas Indonesia Corruption 

Watch 2014 melihat beberapa sebab terjadinya 

disparitas pemidanaan, dikarenakan sistem hukum, 

perumusan Pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi, factor yang bersumber dari 

hakim itu sendiri, dan tidak adanya panduan bersama8. 

Dua faktor internal dan eksternal secara akumulatif 

dan fluktuatif berkontribusi sehingga mempengaruhi 

hakim memutuskan perkara korupsi.  Untuk 

                                                 
8 Indonesia Corruption Watch 2014, Policy Paper. Studi Atas Disparitas 

Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, hal. 39-42. 
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mengetahui factor mana yang lebih dominan ketika 

hakim memutus tentu perlu dilakukan penelitian 

secara mendalam. 

Upaya Penanggulangan 

Konsep penanggulangan terhadap upaya 

meminimalisir disparitas dan rendahnya putusan hakim pada 

tipikor, mengandung makna luas berada pada domein 

pencegahan dan tindakan. Pencegahan dimaksudkan sebagai 

langkah-langkah strategis guna mendorong dan atau 

menggiring hakim menghindari disparitas dan putusan. 

Sedangkan tindakan diarahkan pada langkah kebijakan yang 

lebih progresif dan mendasar yaitu: 

1. Membangkitkan dan atau membangun kapasitas dan 

kesadaran hakim akan posisi sentralnya dalam 

mewujudkan keadilan; 

2. Membangun integrative shaming dalam menjalan 

profesi hakim; 

3. Perbaikan sistem hukum pidana, mencakup legal 

reform pada pidana materiil dan sistem pedoman 

pemidanaan. 

Upaya ini ditempuh dengan merujuk berbagai factor 

penyebab pada subbab B di atas sebagai suatu 

simptomatik atau gejala yang mengemuka dan muncul 
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dari persoalan disparitas putusan dan rendahnya 

putusan hakim.  

Keberadaan Tim rekam sidang dalam konteks ini 

dapat berkontribusi selain pada upaya pencegahan 

dengan memonitoring putusan perkara tipikor, juga 

berkontribusi menyuplai data pada pihak 

berkompeten, membuka ruang diskusi, penelitian dan 

berbagai kajian, sehingga memperlebar jalan bagi 

tindakan perbaikan ke depan 

Kesimpulan 

Disparitas dan rendahnya sanksi pada putusan hakim 

masih merupakan problem serius dalam penegakan hukum 

tindak pidana korupsi. Dari berbagai penelitian dan kajian 

teridentifikasi penyebab disparitas dan rendahnya sanksi 

dimaksud disebabkan karena hakim ketika memutuskan 

dipengaruhi oleh kondisi atau faktoe internal dan eksternal, 

yaitu: 1. Faktor internal meliputi: Philosofi of mind dan of 

life seorang hakim, internalisasi nilai-nilai agama dan 

moralitas, mengedepankan integrative shaming dalam 

menjalan profesi dan kehidupan pribadi. Faktor eksternal 

berkaitan dengan lingkungan disekitar hakim, lingkungan 

pribadi, lingkungan pekerjaan terutama dalam peradilan 

pidana, perangkat hukum pidana yang berkitan dengan 
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pidana materiil, sistem pemidanaan dan hukum pidana 

formil, dukungan masyarakat, lingkungan yang kondusif 

bagi peningkatan kapabilitas dan keilmuan hakim, serta 

pengawasan hakim. 

Rekomendasi 

Merujuk pada uraian latar belakang, masalah dan 

pembahasan di atas, maka direkomendasi Pertama, bagi 

pihak berkompeten perlu memetakan berbagi factor 

penyebab disparitas dan rendahnya sanksi pidana pada 

putusan hakim ke dalam langkah-langkah pencegahan dan 

tindakan. Kedua, membangun sinergisitas lembaga KPK RI, 

Komisi Yudisial RI, Perguruan Tinggi dan Lembaga 

Penegak Hukum guna mengimplementasikan rekomendasi 

pertama.  
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ANALISA DISPARITAS VONIS PIDANA KASUS 

KORUPSI DAN RENDAHNYA VONIS PERKARA 

KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR 

PALANGKA RAYA 

 
Dr. Any Nugroho, S.H., M.H.1 

 

Pendahuluan   

Makin banyaknya kasus korupsi yang diungkap ke 

publik oleh KPK, menjadikan korupsi di masyarakat adalah 

merupakan isu yang sangat penting. Terhadap kasus korupsi 

yang ada di masyarakat dalam 3 bulan terakhir menunjukkan 

bahwa ada kepala daerah, bupati, walikota sampai pada 

kepala kejari yang terkena kasus suap berbagai proyek 

pembangunan, pengelolan dana jasa pelayanan di RSUD 

maupun OTT yang dilakukan oleh KPK. Hal ini 

menunjukkan bahwa belum menyurutkan nyali koruptor dan 

atau para pejabat publik dalam penyalahgunaan wewenang 

dan kekuasaannya. 

Berdasarkan data ICW (Indonesia Coruption Watch) 

pada tahun 2016 dari 573 perkara korupsi yang terpantau, 

nilai kerugian negara yang timbul Rp. 3,085 trilyun, suap 

                                                 
1 Dosen dan Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Palangka 

Raya, Kalimantan Tengah.  
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sejumlah RP.2,605 miliar. Jumlah denda Rp. 60,665 miliar 

dan jumlah uang pengganti sebesar Rp.720,3 miliar. Masih 

menurut ICW pada tahun 2016 terdapat 573 putusan perkara 

korupsi, hanya 7 putusan yang memvonis terdakwa dengan 

pidana tambahan yakni pencabutan hak politik. Adapun 

vonis yang dijatuhkan kepada koruptor selama tahun 2016 

rata-rata hanya 2 tahun 2 bulan penjara dari pengadilan 

tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. 

Dengan demikian masih menurut ICW bahwa sepanjang 

tahun 2016 penuntutan dan penghukuman terhadap terdakwa 

tindak pidana korupsi masih ringan. 

Di kota Palangka Raya sendiri berdasarkan data 

perkara tindak pidana korupsi sejak tahun 2014 sampe 

dengan tahun 2016 perkara korupsi yang masuk di 

Pengadilan Negeri Palangka Raya mengalami penurunan. 

Pada tahun 2014 jumlah perkara korupsi yang masuk 

berjumlah 65 perkara, sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 

60 perkara dan pada tahun 2016 adalah berjumlah 52 

perkara. Perkara korupsi terbanyak adalah perkara dana 

desa, dana pada dinas/ instansi/kegiatan serta perkara suap 

proyek. Adapun yang mendominasi adalah perkara korupsi 

dana desa serta suap. Hal ini menunjukkan bahwa di kota 

Palangka Raya perkara suap proyek juga msh banyak terjadi.  
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Pembahasan  

Dari perkara sepanjang tahun 2015 dan 2016 yang 

masuk ke Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya 

menunjukkan bahwa perkara korupsi berjumlah 60 perkara 

pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 ada 52 

perkara korupsi. Untuk tahun 2017 sampe bulan oktober ini 

ada sekitar 21 perkara korupsi yang masih berjalan. Adapun 

dari jumlah tersebut berasal dari kota Palangka Raya dan 13 

kabupaten yakni Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, Sampit, 

Seruyan, Pangkalan Bun, Lamandau, Sukamara, Gunung 

Mas, Murung Raya. Pada Tahun 2015 kasus korupsi 

terbanyak adalah dari Kabupaten Kapuas terdiri atas OTT 

dan suap proyek selebihnya adalah korupsi dana desa dan 

dana dinas/instansi. 

Untuk tahun 2016 perkara korupsi dari hampir 

menyeluruh di kota dan kabupaten dengan perkara suap 

proyek serta penyalahgunaan dana desa. Untuk tahun 2017 

perkara korupsi juga masih berkisar pada penyalahgunaan 

dana desa, suap proyek serta korupsi dana dinas/ instansi 

pemerintahan yang mana dananya berasal dari APBD. 

Adapun berkaitan dengan vonis yang dijatuhkan kepada 

koruptor sepanjang tahunnya adalah rata-rata sekitar 1 tahun 

3 bulan sampai dengan 3 dan 4 tahun dimana dalam hal ini 

dikategorikan dengan hukuman ringan. Hanya ada 2 sampe 3 
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perkara saja dengan hukuman antara 5 sampe 6 tahun 

dengan kategori hukumam sedang. Untuk hukuman berat 

paling hanya 1 perkara dengan vonis hukuman pidana 8 

tahun. Dengan subsider kurungan dibawah 3 tahun. Untuk 

hukuman denda yang diberikan juga berkisar rendah yakni 

50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Padahal dalam hal 

ini para koruptor melakukan tindak pidana korupsi terbanyak 

karena penyalahgunaan kewenangan. 

Terjadinya disparitas terhadap vonis putusan tentunya 

dapat menimbulkan hilangnya rasa ketidakpuasan 

masyarakat dalam proses penegakkan hukum. Disparitas 

dalam hukum pidana terjadi karena:2   

1. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tidak 

pidana yang sama 

2. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak 

pidana yang beratnya dapat diperbandingkan yang 

3. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka 

yang bersama-sama melakukan tindak pidana (pasal 55 

dan 56 KUHP) 

Dengan demikian disparitas pidana biasanya terjadi 

terhadap perkara yang sama namun jenis pidana dan 

lamanya penjatuhan pidananya yang berbeda. Yang mana 

                                                 
       2 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 

Bandung, Alumni, 1984, Hlm.124.  
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dalam hal ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam 

penegakkan hukumnya. Hakim harus dapat mencari 

kebenaran materiil dan kebenaran formilnya dari suatu 

tindak pidana sehingga peranan hakim dalam memberikan 

keadilan dapat terwujud. Kebenaran materiil dan formilnya 

dapat dilakukan dengan memperhatikan kaidah hukumnya, 

sistem hukumnya serta metode penemuan hukumnya. 

Sehingga putusan hakim tidak hanya berdasarkan 

pemeriksaan berkas perkara dan mendengarkan keterangan 

para pihak sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan. 

Berdasarkan data perkara pada tahun 2015 dan 2017 

di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya terdapat beberapa 

perkara sebagai perkara tindak pidana yang sama namun 

terdapat perbedaan dalam penerapan pidananya diantaranya 

adalah perkara dalam pengadaan barang dan jasa atau 

pekerjaan pembangunan yang mana melibatkan pejabat 

dinas/ instansi/ lembaga sebagai pengguna anggaran dengan 

rekanan kerja sebagai pihak pengadaan barang dan jasa atau 

pihak konsultan dan pengawasnya. Apabila dicermati vonis 

putusan yang diberikan oleh hakim ada beberapa perkara 

yang sama dan terhadap vonis yang dijatuhkan ada yang 

sama dan ada juga yang berbeda (penerapan penjatuhan 

pidana yang berbeda terhadap perkara yang sama). Terhadap 

penjatuhan hukuman pidana yang berbeda untuk perkara 



 

357 

 

yang sama dengan 2 terdakwa atau lebih biasanya 

menggunakan pertimbangan berdasar dakwaan jaksa dan 

fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi, keterangan 

terdakwa, keterangan ahli dan alat bukti. Terjadinya 

disparitas terhadap putusan biasanya terhadap uang 

pengganti. Yang mana hal ini dikaitkan dengan ada tidaknya 

kerugian negara akibat pekerjaan atau pengadaan barang/ 

jasa yang dikaitkan dengan apa yang telah dilakukan oleh 

terdakwa. Hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan vonis atau hukuman pidana. 

Satu hal yang bisa saya analisa lagi adalah penerapan 

vonis pidana yang masih rendah yakni antara 1 sampai 3 

tahun, apabila hitungan kerugian negaranya adalah dibawah 

1 milyar. Namun ada juga yang diberikan vonis rendah, 

padahal hitungan kerugiannya diatas 2 sampe 3 milyar. Hal 

ini berdasarkan perkara tindak pidana korupsi pada tahun 

2015 dan 2016. Bahwa pertimbangan hakim dalam 

memberikan putusan adalah berdasarkan fakta-fakta di 

persidangan. Mungkin yang bisa juga menjadi koreksi 

adalah dakwaan dari jaksa penuntut umum, apakah dalam 

hal ini surat dakwaan tersebut telah sesuai terhadap isi/ 

materinya sebagai dakwaan primer. Pada perkara-perkara 

seperti pengadaan barang dan jasa atau proyek suatu 

pekerjaan, dalam hal ini akan memunculkan perhitungan-
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perhitungan yang digunakan dalam pembelian barang. 

Berkaitan dengan perhitungan standar harga (HPS) dalam 

pembelian barang atau proyek pekerjaan dan pembangunan, 

misalnya dalam hal ini mengenai aturan atau perhitungan 

yang digunakan. Konsekwensi yang terjadi, apakah dalam 

hal ini telah memenuhi unsu keadilan bagi terdakwa? 

Perbedaan disparitas dalam vonis/ putusan hakim di 

dasarkan atas unsur hukum dan unsur hakim. Unsur hukum 

adalah penjatuhan hukuman pidana yang tercantum di dalam 

KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan 

maksimal 20 tahun sebagai dakwaan primer dan dakwaan 

subsidernya. Sedangkan unsur hakim yang dimaksud adalah 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara/ penjatuhan 

hukuman pidana dengan memperhatikan kebenaran materiil 

dan kebenaran formilnya berupa kaidah hukumnya, sistem 

hukumnya serta metode penemuan hukumnya.     

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perbedaan disparitas dalam vonis atau putusan hakim adalah 

berdasarkan unsur hukum dan unsur yang terdapat dalam 

diri hakim. Sehingga dalam pertimbangannya hakim perlu 

memperhatikan unsur yuridis, filosofis serta sosiologisnya. 

Unsur keadilan bagi terdakwa dalam hal ini dengan 
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memperhatikan kerugian yang di timbulkan baik secara 

materiil dan non materiilnya. 
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ANALISA DISPARITAS DAN RENDAHNYA 

VONIS PIDANA KASUS KORUPSI DI 

PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA 

KORUPSI BANJARMASIN 

Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M.1 

 

Latar Belakang 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada 

tanggal 10 November 2001 menegaskan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, 

maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah 

jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang 

merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan 

di luar kewenangan pemegang kekuasaan kehakiman untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, 

keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu 

memberikan pengayoman kepada masyarakat. 

Permasalahan hukum di Indonesia sudah semakin 

masiv terjadi. Pengadilan sebagai dari suatu sistem peradilan 

yang di anggap sebagai suatu ujung tombak penegakkan 

                                                 
1 Dosen dan Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Lambung 

Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Barat.  
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hukum di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan yang 

merugikan masyarakat bangsa dan Negara adalah Tindak 

Pidana Korupsi. Meskipun sedemikian merugikan, sebagian 

besar pelaku tindak pidana tersebut hanya dijatuhi hukuman 

yang relatif ringan dan bahkan ada sebagian pelaku Tindak 

Pidana Korupsi bebas dan menikmati hasilnya. Hal tersebut 

dapat terjadi karena untuk memecahkan suatu kasus korupsi 

sangat bergantung dari kemampuan politik pemerintah, yaitu 

siapa yang berkuasa pada saat itu, apakah dikuasai oleh 

pemerintah yang korup atau tidak, bila dikuasai oknum 

pemerintah yang korup maka kasus-kasus korupsi tidak akan 

terselesaikan selama pemerintahan tersebut berkuasa . 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini 

melalui banyak sekali halangan dan rintangan yang 

menerpanya, Tindak pidana korupsi yang meluas dan 

sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu 

semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat 

digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah 

menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya 

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, 

tetapi harus dengan cara yang luar biasa. 

Pada awalnya pembentukan Pengadilan khusus 

Tindak Pidana Korupsi menjadikan adanya 2 (dua) jalur 
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mekanisme hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi, 

yaitu melalui peradilan umum biasa dan melalui peradilan 

khusus Tindak Pidana Korupsi yang pembentukannya 

berdasarkan pasal 53 UU No.30 tahun 2002 tentang komisi 

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya 

disebut UU KPK). Dengan demikian terdapat dua 

pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan 

yangsama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda dan 

susunan majelis hakim serta kewajiban memutus dalam 

jangka waktu tertentu secara berbeda.  

Pemberantasan korupsi di daerah tidak lebih mudah 

atau sederhana dibandingkan dengan di pusat, persoalan 

korupsi di daerah juga mengalami komplikasi dalam 

penyelesaiannya. Karena itu pembentukan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi di daerah merupakan suatu 

kebutuhan yang sama pentingnya dengan pembentukan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta.16 Tanpa 

Pengadilan Tipikor, pemeriksaan perkara korupsi dalam 

lingkungan Peradilan Umum dinilai berjalan tidak efektif. 

Sikap masyarakat terhadap pemeriksaan korupsi di 

pengadilan umum sekarang ini lebih banyak menunjukkan 

sikap pesimistis. Masyarakat berpandangan pengadilan yang 

memeriksa perkara korupsi sekarang ini dipandang belum 

mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. 
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Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga dalam 

rangka memenuhi tuntutan perlakuan secara adil dalam 

memberantas korupsi, jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hak-hak sosial masyarakat. 

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

melalui Undang-undang No.46 tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tipikor adalah semata-mata untuk melakukan 

pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien. Berdasarkan 

latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan mengkaji mengenai Pengadilan 

Khusus Tindak Pidana Korupsi serta menelaahnya lebih jauh 

dalam makalah ini.  

 

Efektifitas Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di 

PN Tipikor Banjarmasin 

Penanganan Kasus korupsi di pengadilan negeri 

tindak pidana korupsi di Banjarmasin tahun 2017 bisa 

dikatakan cukup bagus berdasarkan data-data yang tim kami 

peroleh, tercatat ada 8 (delapan) kasus korupsi di pengadilan 

Tipikor Banjarmasin yang kami terima, adapun putusan 

tersebut adalah sebagai berikut; 

- Putusan Nomor perkara 01/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm 

atas nama terdakwa MUHAMMAD 

MUHIDIN,BE.,ST.,MM Bin HAMRAN 
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- Putusan Nomor perkara 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm. 

atas nama terdakwa ILMAN HUDA,SE Bin SADERI 

- Putusan Nomor perkara: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm 

ACHMAD NORDIANSYAH  Alias ANCAH Bin 

SURIANSYAH 

- Putusan Nomor perkara: 04/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Bjm  atas nama terdakwa 

MUHAMMAD YUSRI Bin MUHAMMAD YURI  

- Putusan Nomor perkara 05/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Bjm atas nama terdakwa SUDIRMAN 

ISHAKA 

- Putusan Nomor perkara 07 / Pid.Sus - TPK / 2017 / 

PN.Bjm. atas nama terdakwa JOKO SUPRIYANTO 

Bin SARIMAN (Alm), 

- Putusan Nomor perkara 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm 

atas nama terdakwa H. BUNYAMIN 

- Putusan Nomor perkara 12/ Pid.Sus - TPK / 2017 / 

PN.Bjm. atas nama terdakwa SYAHRUNI als RUNI 

Bin ASRA 

Berdasarkan data tersebut ada 1 (satu) kasus yang 

diputus bebas oleh majelis hakim yaitu Putusan Nomor 

perkara: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm ACHMAD 

NORDIANSYAH  Alias ANCAH Bin SURIANSYAH  

sedangkan kasus yang lain, semuanya terkena hukuman 
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baik penjara maupun uang pengganti namun berdasarkan 

putusan hakim dan tuntutan jaksa selalu memiliki 

perbedaan dan putusan hakim selalu lebih rendah dari 

tuntutan jaksa. 

Kemudian berkaitan dengan bagaimana efektifitas 

penanganan kasus korupsi di pengadilan negeri tipikor 

Banjarmasin berdasarkan proses peradilan sepanjang kami 

melakukan perekaman sidang tindak pidana korupsi di 

pengadilan negeri tindak pidana korupsi relatif sudah cukup 

baik dan terbukti dalam hal aparat penegak hukum yang 

terkait perihal proses peradilan sudah berjalan sesuai apa 

yang tertuang dalam KUHAP namun disamping itu masih 

ada juga terjadi hal hal yang seharusnya tidak boleh 

dilakukan oleh amjelis hakim misalnya dalam hal 

menjalankan tugas dalam memimpin dan mengatur serta 

memutuskan suatu perkara, hakim masih kami dapati 

melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh KUHAP 

misalkan saja, menelepon serta bermain handphone saat 

persidangan berlangsung,dan bahkan ada juga tertidur. 

Keseriusan seorang hakim dalam menjalankan proses 

persidangan sangat penting karena proses peradilanlah yang 

akan menentukan bagaimana nasib seorang terdakwa, jadi 

sangat perlu kejelian serta ketelitian seorang hakim karena 

dalam istilah lainnya hakim adalah perpanjangan tangan 
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tuhan di dunia karena dia berhak menentukan nasib seorang 

terdakwa apakah dia terlepas dari segala jerat atau bebas dari 

segala tuntutan atau seorang terdakwa harus mendekam 

dalam jeruji penjara dan hal-hal lain yang perlu terdakwa 

pertanggungjawabkan baik terhadap Negara ataupun 

masyarakat yang dirugikan haknya. 

Kemudian dari proses peradilan tindak pidana korupsi 

di Banjarmasin, perlu sekali adanya pengawasan baik 

internal ataupun eksternal berkaitan dengan pengadilan 

tindak pidana korupsi ini, karena jelas korupsi adalah suatu 

kejahatan yang luar biasa dan tentunya penanganannya harus 

benar-benar serius dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) menurut kami sudah ikut terlibat terkait pengawasan 

tersebut yang dimana hal tersebut salah satunya yang sedang 

kami (mahasiswa) jalankan yaitu dibentuknya tim Rekam 

Sidang tindak pidana korupsi ini sebagai bentuk KPK ikut 

juga mengefektifkan bagaimana penanganan kasus korupsi 

di pengadilan negeri Banjarmasin ini, dari berbagai kejadian 

yang kami alami, perihal perekaman sidang ini memiliki 

dampak yang positif bagi proses peradilan tindak pidana 

korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi di Banjarmasin 

ini, karena kami melihat persidangan saat direkam oleh tim 

kami dengan sidang tipikor yang tidak kami rekam 

mempunyai cukup perbedaan dimana saat proses peradilan 
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kami rekam para pihak yang bersangkutan bertindak lebih 

serius dibandingkan tidak adanya perekaman yang kami 

lakukan pada suatu kasus korupsi yang kami tangani. 

Dan disini kami memiliki saran untuk KPK supaya 

lebih aktif dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di 

Indonesia yang dimana kami mengharapkan kehadiran KPK 

di setiap pengadilan negeri tiap-tiap daerah di Indonesia agar 

fungsi KPK benar-benar dilaksanakan secara maksimal 

melingkupi kasus-kasus korupsi di Indonesia lebih luas yang 

dimana bukan hanya kasus-kasus tertentu saja. Kehadiran 

KPK ditiap pengadilan negeri tipikor akan dapat 

memberikan dampak yang positif kedepannya karena 

dengan demikian KPK akan langsung dapat mengetahui 

bagaimana kasus-kasus korupsi di tiap-tiap daerah di 

Indonesia dan KPK diharapkan bisa bersinergitas dengan 

lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penanganan kasus 

korupsi di indonesia, kami menyarankan agar KPK dapat 

memiliki ruang tersendiri di tiap-tiap pengadilan negeri 

tipikor di Indonesia agar hal tersebut bisa dicapai. 

Berkaca dari hal-hal diatas keefektifan penanganan 

kasus korupsi menurut kami bukan hanya dalam proses 

peradilan namun intinya adalah kembali kepada pribadi 

orang-orang dari lembaga-lembaga berkaitan yang harus 

ditanam nilai-nilai intergritas agar dalam menjalankan 
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tugasnya dapat menghasilkan suatu yang dapat diterima oleh 

semua pihak dan tentunya keberhasilan penanganan kasus 

korupsi ini ditandai dengan kepuasan masyarakat yang tinggi 

di Indonesia, karena kalau berkaca dengan kondisi 

masyarakat sekarang ini, berkaitan dengan kepuasan 

masyarakat tentang penanganan kasus korupsi mayoritas 

masyarakat masih rendah berkaitan dengan keberhasilan 

penanganan kasus korupsi di Indonesia yang dimana hal ini 

terbukti dengan  masih banyaknya koruptor-koruptor yang 

masih bebas berkeliaran dan hal itu tentunya menimbulkan 

rasa kekecewaan di masyarakat. 

Disparitas Putusan Ditinjau dari Rendahnya Vonis 

Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana 

Korupsi Banjarmasin  

Perkara-perkara di pengadilan negeri tindak pidana 

korupsi banjarmasin ada beberapa kasus yang sudah 

diberikan putusannya. Adapun dapat dilihat perbedaan 

antara tuntutan penuntut umum dengan putusan hakim yang 

dapat kita lihat sebagai berikut. 
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Tabel 6 Perkara PN Tipikor Banjarmasin Tahun 2017 

No. Nomor Perkara Nama Terdakwa Tuntutan Putusan 

1. Nomor  01/Pid.Sus 

TPK/2017/PN.Bjm 

MUHAMMAD 

MUHIDIN,BE.,ST.,MM 

Bin HAMRAN 

Pidana Penjara selama 

7 (tujuh) tahun 6 (enam) 

bulan dan Pidana 

Denda sebesar Rp. 

200.000.000,-(seratus 

juta rupiah) 

Pidana Penjara 

selama 1 (satu) tahun 

dan Pidana Denda 

sebesar Rp. 

50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) 

2. Nomor 2/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Bjm. 

ILMAN HUDA,SE Bin 

SADERI 

Pidana Penjara selama 

1 (satu) Tahun dan 6 

(enam) dan Pidana 

Denda sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) 

Pidana Penjara 

selama 1 (satu) tahun 

dan Pidana Denda 

sebesar Rp. 

50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) 

3. Nomor: 3/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Bjm 

ACHMAD 

NORDIANSYAH  

Alias ANCAH Bin 

Pidana Penjara selama 

1 (satu ) tahun dan 6 ( 

enam ) bulan dan 

tidak terbukti secara 

sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan 
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SURIANSYAH Pidana Denda sebesar 

rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) 

subsider 2 (dua) bulan 

kurungan 

tindak pidana  

sebagaimana 

didakwakan dan 

terdakwa dibebaskan 

4. Nomor : 

04/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Bjm 

MUHAMMAD YUSRI 

Bin MUHAMMAD 

YURI 

Pidana Penjara selama 

4 (empat) tahun dan 

Pidana Denda sebesar 

Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta Rupiah) 

subsidair 6 (enam) 

bulan 5.Pidana 

K6.urungan. 

Pidana Penjara 

selama 3 (tiga) tahun 

dan Pidana Denda 

sebesar Rp. 

150.000.000,00  

(seratus lima puluh 

juta Rupiah). 

5. Nomor 05/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Bjm 

SUDIRMAN ISHAKA Pidana Penjara selama 

5 (lima) tahun dan 

Pidana Denda sejumlah 

Rp. 50.000.000,00 (lima 

Pidana Penjara 

selama 4 (empat) 

tahun di Lembaga 

Pemasyarakatan 
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puluh juta Rupiah) 

subsidair 3 (tiga) bulan 

kurungan 

Suka Miskin dan 

Pidana Denda 

sebesar Rp. 

200.000.000,00  (dua 

ratus juta Rupiah) 

6. Nomor  07 / 

Pid.Sus - TPK / 

2017 / PN.Bjm. 

JOKO SUPRIYANTO 

Bin SARIMAN (Alm) 

Pidana Penjara selama 6 

(enam) Tahun dan 6 

(enam) bulan 

Pidana Penjara 

selama 5 (lima) 

tahun dan Pidana 

Denda sebesar 

Rp.200.000.000,- 

(dua ratus juta 

rupiah) 

7. Nomor  8/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Bjm. 

H. BUNYAMIN Pidana Penjara selama 

3 (tiga) tahun dan 

Pidana Denda sebesar 

Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta Rupiah) 

Pidana Penjara 

selama 1 (satu) tahun  

dan  10 (sepuluh) 

bulan dan Pidana 

Denda sebesar Rp. 
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50.000.000,00 (lima 

puluh juta Rupiah) 

8. Nomor 12/ Pid.Sus 

- TPK / 2017 / 

PN.Bjm 

SYAHRUNI als RUNI 

Bin ASRA 

Pidana Penjara selama 

2 (dua) Tahun dan 

Pidana Denda sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) 

Pidana Penjara 

selama 1 satu) tahun 

6 (enam) bulan dan 

Pidana Denda 

sebesar 

Rp.50.000.000,- ( 

lima puluh juta 

rupiah ) 
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Dalam hal vonis yang diberikan oleh majelis hakim 

yang diadili oleh pengadilan negeri tindak pidana korupsi 

banjarmasin dapat terbilang rendah dibandingkan dengan 

tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum. dapat kita lihat 

dari tabel yang telah disebutkan diatas dapat kita ketahui dari 

8 (delapan) kasus yang diputus oleh majelis hakim 

dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan oleh penuntut 

umum. Dari kasus pertama terdakwa dituntut dengan pidana 

penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 

200.000.000 sedangkan dalam putusan yang diberikan oleh 

majelis hakim vonis yang diberikan pidana denda 1 (satu) 

tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000 hal ini menunjukkan 

bahwa vonis yang diberikan masih tergolong rendah bahkan 

terdapat perbedaan jauh antara tuntutan dengan vonis dan 

perbedaan tersebut kurang dari setengah tuntutan yang 

diberikan oleh penuntut umum. 

Dari kedelapan kasus tersebut vonis yang diberikan 

oleh majelis hakim yang paling berat adalah 5 (lima) tahun 

dan pidana denda yang paling tinggi senilai Rp. 

200.000.000. jika dikaji dengan undang-undang nomor 31 

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

putusan putusan yang diberikan tergolong rendah karena 

terlihat dari putusan yang diberikan lebih mendekati dengan 

aturan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut 
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lebih mendekati pada aturan yang paling rendah dari 

undang-undang tersebut. Terkhusus pidana denda dari 

beberapa perkara pidana tersebutlah yang lebih dekat dengan 

pidana yang paling rendah yang diatur dalam undang-

undang tersebut. Aturan pidana denda yang diatur dalam 

undang-undang tersebut mengatur paling rendah adalah Rp. 

50.000.000 dan untuk pidana penjara paling rendah dalam 

undang-undang tersebut adalah 1 (satu) tahun. 

Hal ini sudah sepatutnya dipertimbangkan kembali 

oleh majelis hakim yang memberikan putusan terhadap 

perkara pidana terkhusus pidana korupsi. Jikalau memang 

ingin memberikan efek jera dan efek rasa takut terhadap 

masyarakat seharusnya diberikan putusan yang harus lebih 

berat dari putusan-putusan yang telah ada. Karena sejatinya 

pidana penjara yang terbilang hanya diberikan rata-rata 1 

(satu) tahun dan pidana denda paling rendah yang diberikan 

hanya Rp.50.000.000. Hal ini jika dipandang masyarakat 

masih tergolong rendah karena dari putusan hakim 

pengadilan negeri tindak pidana krupsi banjarmasin 

mengambil vonis yang putusannya dekat dengan pidana 

yang paling rendah yang diatur dalam undang-undang 

republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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Kesimpulan 

Penanganan Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri 

Tindak Pidana Korupsi di Banjarmasin tahun 2017 telah 

berjalan dengan baik. Dari data delapan putusan inkracht 

yang kami terima terdapat satu putusan bebas yaitu Putusa 

dengan Nomor perkara: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm 

ACHMAD NORDIANSYAH Alias ANCAH Bin 

SURIANSYAH. Dari berbagai kejadian yang kami alami 

dalam perekaman sidang banyak memiliki dampak yang 

positif bagi proses peradilan tindak pidana korupsi di 

pengadilan tindak pidana korupsi di Banjarmasin, Terdapat 

perbedaan yang cukup signifikan diantaranya pada saat kami 

rekam proses persidangan berjalan lebih baik, para pihak 

yang mengikuti proses persidangan bertindak lebih serius 

dan telah sesuai dengan KUHAP dibandingkan dengan 

proses persidangan yang tidak kami rekam. 

Berkaca dari hal-hal diatas keefektifan penanganan 

kasus korupsi menurut kami bukan hanya dalam proses 

peradilan. Namun intinya adalah kembali kepada pribadi 

orang-orang dari lembaga-lembaga berkaitan yang harus 

ditanam nilai-nilai intergritas agar dalam menjalankan 

tugasnya dapat menghasilkan suatu yang dapat diterima oleh 

semua pihak dan tentunya keberhasilan penanganan kasus 
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korupsi ini ditandai dengan kepuasan masyarakat yang tinggi 

di Indonesia. 

Untuk memberikan efek jera dan efek rasa takut 

terhadap masyarakat seharusnya diberikan putusan yang 

harus lebih berat dari putusan-putusan yang telah ada. 

Karena sejatinya pidana penjara yang terbilang hanya 

diberikan rata-rata 1 (satu) tahun dan pidana denda paling 

rendah yang diberikan hanya Rp.50.000.000. Hal ini jika 

dipandang masyarakat masih tergolong rendah karena dari 

putusan hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi 

Banjarmasin mengambil vonis yang putusannya dekat 

dengan pidana yang paling rendah yang diatur dalam 

undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Saran 

KPK agar lebih aktif dalam hal pemberantasan tindak pidana 

korupsi di Indonesia kami mengharapkan kehadiran KPK di 

setiap pengadilan negeri tiap-tiap daerah di Indonesia, agar 

fungsi KPK benar-benar dilaksanakan secara maksimal 

melingkupi kasus-kasus korupsi di Indonesia lebih luas yang 

dimana bukan hanya kasus-kasus tertentu saja. Kehadiran 

KPK ditiap pengadilan negeri tipikor akan dapat 

memberikan dampak yang positif kedepannya karena 
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dengan demikian KPK akan langsung dapat mengetahui 

bagaimana kasus-kasus korupsi di tiap-tiap daerah di 

Indonesia dan KPK diharapkan bisa bersinergitas dengan 

lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penanganan kasus 

korupsi di indonesia, kami menyarankan agar KPK dapat 

memiliki ruang tersendiri di tiap-tiap pengadilan negeri 

tipikor di Indonesia agar hal tersebut bisa dicapai. 
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ANALISA DISPARITAS DAN RENDAHNYA 

VONIS PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN 

NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI 

SAMARINDA 

 

Erna Susanti, S.H., M.H. 1 

 

 

Pengantar 

Hukum adalah sebuah salah satu yang berasal dari 

norma yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum 

mempunyai hukuman yang lebih tegas lagi. Hukum 

digunakan dalam untuk menghasilkan adanya keteraturan di 

dalam masyarakat, agar dapat terwujudkan sebuah 

keseimbangan di dalam masyarakat dimana masyarakat 

tidak dapat dengan sebebas-bebasnya dalam bermasyarakat, 

maka mesti terdapat sebuah batasan agar ketidakbebasan 

tersebut bisa dalam menghasilkan keteraturan. Terdapat 

berbagai macam tentang pengertian hukum menurut para 

ahli, tentunya dalam mengetahui seperti apa tentang 

pengertian hukum yang sebenarnya maka tidak bisa 

sembarangan dalam menafsirkan pengertian hukum. 

                                                 
1 Dosen dan Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas 

Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur.  

http://id.wikipedia.org/wiki/hukum
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Agar tata tertib yang ada dalam masyarakat itu tetap 

terus terpelihara, maka mestilah ada kaedah-kaedah hukum 

tersebut ditaati. Akan tetapi tidaklah untuk semua orang 

ingin menaati kaedah-kaedah hukum tersebut; dan agar 

supaya dalam peraturan hidup kemasyarakatan itu benar-

benar dipatuhi dan ditaati sehingga akan dapat menjadi 

Kaedah Hukum maka peraturan hidup yang ada di 

kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur 

bersifat memaksa. 

Korupsi memang merupakan kejahatan luar 

biasa, extra ordinary crimes. Pandangan ini mendasarkan 

pada Undang-undang KPK khususnya Penjelasan Umum 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan 

bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Perhatikan 

kutipan penjelasan umum UU KPK dibawah ini: 

“Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali 

akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan 

perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan 

berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana 

korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi 

masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana 

korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa 

melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa”. 
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Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di 

Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga 

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah 

melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara 

luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan 

cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak 

pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, 

antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni 

pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.  

Kekhususan terhadap tindak pidana korupsi tersebut 

sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia baik dalam 

proses peradilan dengan adanya pembuktian terbalik juga 

yang tidak kalah pentingnya adalah dengan dibentuknya 

peradilan khusus tindak pidana korupsi. Tapi ada saja 

permasalahan yang muncul yaitu hakimnya dan jaksa yang 

terlibat kasus korupsi dan yang sering menjadi sorotan 

masyarakat luas adalah rendahnya penjatuhan hukuman 

hakim atas perbuatan kajahatan yang katanya luar biasa 

tersebut yatu korupsi. Disinilah menjadi persoalan yang 

sangat serius, jangan sampai ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap institusi pengadilan semakin menjadi besar. Karena 

ketidakpercayaan tersebut akan mempengaruhi budaya 

masyarakat dan karakter masyarakat khawatirnya dengan 

ketidakpercayaan itu masyarakat nantinya akan tidak patuh 
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terhadap peraturan perundang-undangan. Begitu juga yang 

terjadi pengadilan tindak pidana korupsi di Kalimantan 

Timur dari data perekaman yang dimiliki oleh tim kerja 

perekaman sidang tipikor dari tahun 2010-2017, yang mana 

putusan majelis hakim masih lebih rendah dari tuntutan 

jaksa. Hal ini yang menjadi masalah yang harus dicari solusi 

yang baik agar masyarakat bisa percaya dengan institusi 

pengadilan yang khususnya mengadili suatu kejahatan 

tindak pidana korupsi.  

 

Pembahasan 

Menurut Subekti tujuan hukum adalah 

menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat 

untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan dan 

menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto tujuan hukum 

adalah kedaimaian hidup manusia yang meliputi ketertiban 

ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. 

Masalah korupsi tengah menjadi perbincangan hangat 

di masyarakat, terutama media massa lokal dan nasional. 

Maraknya korupsi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas 

dan telah menjadi budaya. Pada dasarnya, korupsi adalah 

suatu pelanggaran hukum yang kini telah menjadi suatu 

kebiasaan. Kasus korupsi di Indonesia belum teratasi dengan 

baik. Di era demokrasi, korupsi akan mempersulit 
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pencapaian good governance dan pembangunan ekonomi. 

Dan tindak pidana korupsi ini semakin meningkat dilihat 

dari kerugian negara dan kejahatan yang tersistematis. Dan 

korupsi tersebut dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang 

luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya 

merusak perekonomian tapi juga merupakan pelanggaran 

atas hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap 

individu. 

Berkaitan dengan dampak yang diakibatkan dari 

tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat dua konsekuensi. 

Konsekuensi negatif dari korupsi sistemik terhadap proses 

demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah: 

1. Korupsi mendelegetimasikan proses demokrasi dengan 

mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik 

melalui politik uang; 

2. Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada 

kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas 

publik, dan menafikan the rule of law. Hukum dan 

birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan 

pemilik modal; 

3. Korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman yang 

berdasarkan kinerja karena hubungan patron-client dan 

nepotisme; 
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4. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan 

dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat sehingga menganggu 

pembangunan yang berkelanjutan; 

5. Korupsi mengakibatkan sistem ekonomi karena produk 

yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang 

luar negeri. 

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara 

jelas telah termuat dalam 13 pasal dalam Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Berdasarkan pasal-pasal, tersebut korupsi dirumuskan ke 

dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada 

dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Kerugian keuangan negara 

2. Suap menyuap 

3. Penggelapan dalam jabatan 

4. Pemerasan 

5. Perbuatan curang 

6. Benturan kecurangan dalam pengabdian  

7. Gratifikasi 

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang telah 

dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang 

berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada 
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Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah 

dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, jenis tindak pidana yang berkaitan 

dengan tindak pidanan korupsi itu adalah: 

1. Merintangi proses pemerikasaan perkara korupsi 

2. Tidak memberi keterangan atau membari keterangan 

yang tidak benar 

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening 

tersangka 

4. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak 

memberikan keterangan atau memberikan keterangan 

palsu 

5. Saksi yang membuka identitas pelapor 

Pertanggungjawaban pidana (crimina responsibility) 

yang di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang 

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu 

tindak pidana yang erjadi atau tidak. Untuk dapat di 

pidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang 

di lakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah di 

tentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut 

terjadinya tindakan yang di larang, seseorang akan 

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 

apabila melawan hukum serta tidak ada alasan pembenarana 



 

385 

 

atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang di 

lakukannya.2 

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur 

kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan, 

unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar 

untuk di buktikan dan waktu yang cukup lama, maka unsur 

kemempuan bertanggung jawab di anggap diam-diam selalu 

ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan 

mampu bertangung jawab, kecuali kalau ada tandatanda 

yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak 

normal. Dalam hal ini hakim memerintahkan pemeriksaan 

yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak 

di minta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih 

meragukan hakim, itu bahwa kemampuan bertanggung 

jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidan 

tidak dapat di jatuhkan berdasarkan asas tidak dapat di 

pidana jika tidak ada kesalahan. 

Menurut Andi Hamzah, ada 5 (lima) hal yang menjadi 

tanggungjawab dari seorang hakim, yaitu:3  

a. Justisialis hukum yang di maksud Justisialis adalah 

mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam 

                                                 
2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta, 1993, Hal 6 
3 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 

1996, Hal 101 
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praktiknya memperhitungkan kemanfaatan (doel 

matigheld) perlu diadilkan. Makna dari hukum (dezin 

van het recht) terletak dalam justisialisasi dari pada 

hukum.  

b. Penjiwaan hukum, dalam berhukum (recht doen) tidak 

boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan 

tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa di resapi oleh 

jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat 

hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum 

dalam memberi putusan.  

c. Pengintegrasian hukum. Hakim perlu senantiasa sadar 

bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan 

ungkapan hukuum pada umumnya. Oleh karena itu 

putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu 

diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu di integrasikan 

dalam sistem hukum yang srdang berkembang oleh 

perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu di 

jaga supaya putusan hakim dapat di integrasikan dalam 

sistem hukum positif sehingga semua usaha berhukum 

senantiasa menuju kepemulihan kepada posisi asli 

(restitution in integrum).  

d. Totalitas hukum. Maksudnya menempatkan hukum 

keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim 

melihat dari segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan 
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ekonomis dan sosial sebaliknya di atas hakim melihat 

dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai 

kebaikan dan kesucian.  

e. Personalisasi hukum mengkhususkan keputusan kepada 

personal (kepribadian) dari pihak yang mnencari 

keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa 

mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi 

yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi 

hukum ini memuncaklah tanggungjawab hakim sebagai 

pengayom (pelindung) disini hakim di panggil untuk 

bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia 

yang wajib dipandangnya sebagai kepribadiian yang 

mencari keadilan. 

Pertimbangan hakim tentang berat ringannya pidana 

atau hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa atau 

tersangka merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim 

dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana 

hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas 

maksimum dan minimum. Menurut Oemar Seno Adji 

mengatakan bahwa: “dalam maksimum dan minimum 

tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang 

di jatuhkan terdapat terddakwa secara tepat. Kebebasan 

tersebut berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak 

mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan dangan 
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sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan berat 

ringannya hukuman tersebut menurut eigen enzicht ataupun 

eigen goeddunken secara concrite”. Hakim sebelum 

menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan sudah 

seharusnyalah untuk memperhitungkan hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan 

tindak pidana yang dilakukan terdakwa.4  

Mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang 

meringankan yang dapat di jadikan pedoman oleh hakim 

dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang 

meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara 

Indonesia yang berlaku sekarang. Tetapi tercantum dalam 

memori toelichting dari W.c.s. Belanda tahun 1986, dapat di 

jadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. 

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut: “Dalam 

menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap 

kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan 

subyektif dari tindak pidana yang di lakukan, harus 

memperhatikan perbuatan dan perbuatannya. Hak-hak apa 

saja yang di langgar dengan adanya tindak pidana ini? 

Kerugian apakah yang di timbulkan? Bagaimanakah tentang 

kehidupan si pembuat dulu? Apakah kejahatan yang di 

                                                 
4 Seno Aji, Oemar, Hukum-hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 1984, Hal 8 
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persalahkan kepadanya itu langkah pertama kejalan sesat 

ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari 

watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara 

maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas-luasnya 

sehingga meskipun semua pernyataan di atas itu dijawab 

dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa 

itu sudah memadai.5  

 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana atau pengadilan adalah “gobenden vrijheid”, yaitu 

kebebasan terikat/terbatas karena di beri batas oleh undang-

undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki 

kebebasan dalam menetapkan dan menentukan jenis pidana 

(strafsoort), ukuran pidana atau barat ringannya pidana 

(strafmaat), cara pelaksanaan pidana (straf modus) dan 

kebebasan untuk menentukan hukum (rechtvunding).  

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam 

bukunya Teori-teori dam Kebijakan Pidana halaman 54, 

dijelaskan bahwa disparitas pidana adalah penerapan pidana 

yang tdak sama terhadap tindak pidana yang sama atau 

terhadap tindak pidana yang sifatnya bahayanya dapat 

diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. 

Disparitas pidana membawa problematikan tersendiri dalam 

                                                 
5 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cet 4, Alumni, Bandung, 1986, Hal 

47-48. 
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penegakan Hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanan yang 

berbeda merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam 

menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang 

berbeda ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana 

bahkan bagi masyarakat secara umum.  

Pengadilan tindak pidana korupsi di Kalimantan 

Timur dari data perekaman yang dimiliki oleh tim kerja 

perekaman sidang tipikor dari tahun 2010-2017, yang mana 

putusan majelis hakim masih lebih rendah dari tuntutan 

jaksa. Berikut ini sample data yang diambil yaitu tahun 2016 

dan tahun 2017 yaitu jumlah vonis Hakim pada perkara 

tindak pidana korupsi. 

 

Tabel 7 Vonis Hakim Perkara Tipikor di Kaltim 

 

Pada Daftar perkara tahun 2016-2017 ada 53 Putusan 

Majelis Hakim yang dibawah dari Tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum dan ada 6 Putusan Majelis Hakim yang sesuai 

dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum. Pada daftar perkara 

Daftar 

Perkara 

Dibawah 

tuntutan JPU 

Diatas 

tuntutan JPU 

Sesuai 

Tuntutan 

JPU 

2016-2017 53 0 6 

2017 11 1 1 
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tahun 2017 ada 11 Putusan Majelis Hakim yang dibawah 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan 1 putusan Majelis 

Hakim yang diatas tuntutan Jaksa serta 1 putusan Majelis 

Hakim yang sesuai dengan tuntutan. Rata-rata vonis hakim 

pada perkara tindak pidana korupsi adalah menjatuhkan 

hukuman Pidana Penjara 1 Tahun dan Pidana Denda Rp 

50.000.000,- dengan subsider kurungan 2 bulan. Putusan 

Majelis Hakim pada sidang tindak pidana korupsi di 

Pengadilan Negeri Samarinda pada umumnya dibawah 

tuntutan JPU. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim 

seperti terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian 

negara kepada kas negara menjadi pertimbangan umum 

selain keterangan saksi dan barang bukti yang menyebabkan 

putusan majelis hakim lebih rendah daripada tuntutan jaksa. 

Dan salah satu contoh kasus yang di rekam oleh Tim 

Kerja Perekaman Sidang di pengadilan tindak pidana 

korupsi di Kalimanatan Timur yang pasa saat tim merekam 

proses persidangan tersebut selalu mendapat ancaman secara 

verbal dari pendukung terdakwa tersebut. Dan Pada perkara 

dana hibah KONI dengan  terdakwa Aidil Fitri, Nur Saim 

dan Makmun A. Nuhung yang menjadi pertimbangan dalam 

putusan Majelis Hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa 

adalah karena Jaksa Penuntut Umum menggunakan 

perhitungan kerugian negara oleh BPKP, bukan dari BPK 
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RI, karena perhitungan kerugian negara dari BPKP dan BPK 

RI sangat jauh berbeda. Serta pada saat persidangan Jaksa 

Penuntut Umum tidak pernah menunjukan barang bukti 

berupa kwitansi-kwitansi asli dan rata-rata dokumen yang 

ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa salinan atau 

foto copy saja.  

Hal yang kerap terjadi dalam proses penjatuhan 

hukuman oleh majelis hakim adalah dengan adanya 

perbedaan pendapat (dissenting opinion) anggota majelis 

hakim dalam memutuskan perkara. Artinya, satu atau dua 

anggota majelis hakim bisa saja punya perbedaan opini 

terhadap putusan yang telah dibuat. 

Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang 

terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan 

keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta 

yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 

bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan 

menjatuhkan pidana kepadanya. 

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih 

rendah, sama, atau lebih tinggi dari rekuisitor penuntut 

umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari 

jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana. 
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Seorang hakim menuliskan dalam bukunya bahwa 

putusan pemidanaan (veroordeling) dalam Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP tersebut dapat terjadi jika:6 

1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan; 

2. Majelis hakim berpendapat bahwa: 

a. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa 

dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum; 

b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup 

tindak pidana kejahatan (misdrijven) atau 

pelanggaran (overtredingen). 

c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di 

persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) 

KUHAP. 

3. Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan 

putusan pemidanaan kepada terdakwa.  

Meskipun ada kebebasan dan independensi hakim 

dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. 

Batasan-batasan dimaksud antara lain: 

1) Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang 

didakwakan. Misalnya, Pasal 156a KUHP memuat 

                                                 
6 Lilik Mulyadi. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara 

Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan 

Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. hal.194 
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ancaman maksimal lima tahun. Maka hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima tahun 

kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan 

hukuman sama dengan atau lebih rendah dari lima 

tahun. Lihat misalnya putusan MA No. 1953 

K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993. 

2) Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan 

yang jenis pidananya (strafsoort) tidak ada acuannya 

dalam KUHP,7 atau peraturan pidana di luar KUHP. 

3) Putusan pemidanaan itu harus memberikan 

pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam 

banyak putusan, antara lain putusan MA No. 202 

K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung 

menyatakan putusan yang kurang pertimbangan 

(onvoldoende gemotiveerd) dapat dibatalkan. Misalkan, 

pengadilan tinggi menambah hukum terdakwa lebih 

tinggi dari yang diputus hakim tingkat pertama tetapi 

kurang dipertimbangkan dan dijelaskan alasan 

menaikkan hukuman. Putusan yang demikian dapat 

dibatalkan.8 

                                                 
7 Sudharmawatiningsih (koordinator  peneliti). Pengkajian tentang 

Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: 

Laporan Penelitian. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan 

Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015), hal. 63. 
8 Lilik Mulyadi. Op.cit., hal. 195. 
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 Dari penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa 

sekalipun jaksa tidak menuntut suatu pasal, hakim tetap 

dapat menggunakannya sepanjang jaksa telah memasukkan 

pasal itu ke dalam surat dakwaan. Jika jaksa tak 

memasukkan pasal tersebut dalam surat dakwaan, tak ada 

pijakan hukum bagi hakim untuk menggunakan pasal itu 

menjerat terdakwa. 

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih 

rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh 

menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal 

hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Memang 

Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan 

kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang 

menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan 

dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan selesai, maka 

hakim akan menjatuhkan vonis berupa:  

1. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;  

2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti 

atau terbukti tetapi bukan perbuatan pidana melainkan 

perdata;  

3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata 

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rohaninya 

(ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang 

memaksa.  
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Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:  

a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan 

utama;  

b. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadailan;  

c. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai 

budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.  

Demikian juga halnya putusan pemidanaan yang 

berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim 

yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang 

terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa 

sesuai dengan ancaman pidana (Straft Mecht) yang tertuang 

dalam pasal pidana yang didakwakan. 

Putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana 

minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau 

dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati 

nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga 

sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan 

hakim yang memutus perkara tersebut. Putusan Hakim yang 

menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, 

atau dalam hal ini di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
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dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari 

pada rasa keadilan yang objektif.9  

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan 

yaitu dengan adanya. Surat Keputusan Menteri Kehakiman 

yang membuka peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk 

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas 

(vrijspraak). Dalam pembangunan dan pembentukan hukum 

di negara kita, salah satunya diperoleh melalui perilaku-

perilaku (penemuan dan konstruksi hukum) hakim dengan 

menempuh proses panjang dalam mekanisme peradilan 

hingga lahirnya sebuah vonis yang dikemudian hari dapat 

diikuti oleh hakim- hakim berikutnya dalam memutus kasus-

kasus yang sama (sejenis). Apabila dasar pertimbangan 

putusan hakim hanya berpedoman pada undang-undang 

maka pengaruh kuat esensi positivism sebagai ciri penerapan 

hukum Eropa Kontinental yang mewarnai pemikiran hakim 

tersebut dan memang oleh karena Indonesia menganut 

sistem hukum Civil Law System dengan menjunjung tinggi 

asas legalitas maka yang ditemukan adalah kepastian. Hakim 

                                                 
9 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-

26694-8-unikom_a-v.pdf, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, Pukul 

21.27 Wite 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf,
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf,
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sebagai corongnya undang-undang, hukum disamakan 

dengan undang-undang.10 

Tetapi hakim bukanlah sekadar corong undang-

undang (la bouche de la loi). Hakim juga menjadi pemberi 

makna melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum. 

Dalam menegakkan hukum, hakim harus berusaha membuat 

putusannya adil dan berkeadilan. Dalam memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara hakim wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat.11 

Kesimpulan  

Putusan hakim adalah merupakan hasil (output) dari 

kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan 

didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar 

hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya 

penerapan pidana penjara (pidana perampasan 

kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas 

legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu 

Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang 

                                                 
10 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-

26694-8-unikom_a-v.pdf, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, Pukul 

21.27 Wite 
11 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf,
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf,
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artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. 

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi 

seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi 

motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam 

penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-

Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang 

pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman 

hukuman baik maksimal maunpun minimal yaitu dalam 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.   

Hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dimana 

ada yang betul-betul menerapkan aturan hukum 

sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan Undang-

Undang dan ada juga sebagian hakim yang 

menerapkan/menafsirkan Undang-Undang yang tertulis 

dengan cara memberikan putusan pidana (Straft Macht) 

lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan 

demi keadilan masyarakat. 

Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga 

putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif 

yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana 

minimal dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. 

Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan 

hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu 
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nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati 

nurani (keadilan objektif dan subjektif). 
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FAKTOR PENYEBAB DISPARITAS DAN 

RENDAHNYA VONIS PERKARA KORUPSI DI 

PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI 

DENPASAR 

I Putu Rasmadi Arsha Putra, S.H., M.H.1 

 

Pendahuluan 

Selain narkotika dan terorisme, korupsi merupakan 

salah satu permasalah pelik di Indonesia. Tindak pidana 

korupsi yang terjadi di Indonesia terjadi secara sistematis 

merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan 

masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 

tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah 

baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif. 

Saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan 

korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Keadaan ini 

menjadikan gerakan pemberantasan korupsi menjadi issue 

paling krusial di Indonesia. Terlebih ketika Indonesia ikut 

menandatangani UNCAC (United Nations Convention 

Against Corruption). Indonesia telah meratifikasi UNCAC 

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi 

                                                 
1 Dosen dan Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Udayana, 

Bali. 
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Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi ini 

menyebabkan Indonesia masuk dalam “peta dunia” 

pemberantasan korupsi dan sudah terikat secara politisi, 

moral dan yuridis untuk melaksanakannya. 

Oleh karena itu diperlukan suatu upaya khusus dalam 

melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah 

satu upaya pemerintah adalah melalui Undang-undang 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana undang-

undang ini memandatkan untuk melaksanakan pendirian 

Pengadilan Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi 

(Pengadilan Tipikor). Sehingga pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 46 tentang Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada tahun 2009. Undang-undang ini 

membuka kemungkinan pembentukan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi di daerah-daerah di luar Jakarta. 

Terbentuknya Pengadilan Tipikor Daerah, pada satu 

sisi memberikan dampak positif dalam penyelesaian kasus-

kasus korupsi yang merajalela di daerah-daerah, namun pada 

sisi lainnya penilaian masyarakat masih menganggap vonis 

terhadap pelaku korupsi belum memenuhi rasa keadilan. 

Masih dianggap belum proporsional. Selain itu timbul 

kekhawatiran terkait dengan jumlah hakim, profesionalitas 

hakim, dan keberadaan hakim ad hoc dikaitkan dengan 

pelaku tindak pidana korupsi yang diberikan hukuman yang 
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ringan, bahkan belakangan ini banyak terjadi putusan bebas 

di sejumlah pengadilan tipikor di daerah. Putusan hakim 

merupakan teks terbuka yang dapat ditafsirkan oleh siapa 

saja, meskipun memiliki kekuatan mengikat yang hanya 

berlaku terhadap para pihak yang berperkara di pengadilan.  

Masyarakat menaruh harapan yang begitu besar 

kepada hakim dan system peradilan, mengingat peradilan 

merupakan media utama dalam mencari sebuah keadilan. 

Namun, lembaga peradilan dengan hakim saat ini sedang 

disoroti tentang kewibawaan lembaga peradilan dengan 

tingkah laku hakim dengan kualitas produknya berupa 

putusan. Disparitas putusan membawa problematika 

tersendiri dalam penegakan hukum pidana korupsi di 

Indonesia belakangan ini. Kepercayaan masyarakat pun 

semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga 

main hakim sendiri (eigenrechting) menjadi sesuatu yang 

lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada 

mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini 

bertentangan dengan konsep rule of law yang dianut oleh 

Negara kita, dan sangat jauh dari konsep equality before the 

law yang menjadi salah satu ciri Negara hukum. Bahkan 

Satjipto Raharjo berpendapat “saat ini pengadilan berubah 

menjadi pasar yang memperdagangkan putusan, pengadilan 
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terlalu sering mencoreng martabatnya sendiri, dan bersama 

sama dengan koruptor telah menjadi benalu di negeri ini”.2 

Permasalahan tersebut membuat praktek peradilan 

yang menangani perkara korupsi di daerah sering terjadi 

disparitas pada putusan yang tidak saja mengenai lamanya 

hukuman yang dijatuhkan tetapi juga mengenai jenis 

perkara, atau dengan kata lain terjadi disparitas secara 

horizontal antara putusan tipikor tingkat pertama dengan 

putusan pengadilan tipikor tingkat pertama lainnya, antara 

putusan pengadilan tingkat banding dengan putusan tingkat 

banding lainnya, dan antara putusan pengadilan tingkat 

kasasi dengan putusan tingkat kasasi lainnya, selain itu juga 

menimbulkan disparitas secara vertical, yaitu antara putusan 

pengadilan tipikor tingkat pertama dengan pengadilan 

yingkat selanjutnya. 

Terjadinya disparitas yang tidak dilandasi dasar atau 

alasan yang rasional dapat membawa dampak yang negatif 

bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa 

ketidakpuasan masyarakat dan hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan peradilan hal 

ini menjadi suatu wujud ketidakadilan yang mengganggu. 

                                                 
2 Satjipto Rahardjo, 2011, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 

h. 90. 
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Disparitas putusan hakim adalah masalah yang telah 

lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati 

dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu 

yang mengganggu dalam sistem peradilan dan praktek 

disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Disparitas 

putusan terjadi secara universal dan ditemukan di banyak 

negara. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang 

paling menentukan terjadinya disparitas. 

Makalah ini membahas permasalahan “Faktor 

Penyebab Disparitas dan Rendahnya Vonis Perkara Korupsi 

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” 

 Pembahasan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)3, 

disparitas adalah perbedaan atau jarak, sedangkan menurut 

Black’s Law Dictionary4, disparitas is inequality or a 

difference in quantity or quality between two or more things 

(disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas 

atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu). Disparitas 

(disparity: dis-parity) pada dasarnya adalah negasi dari 

                                                 
3 Hasan Alwi, et.al, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen 

Pendidikan Balai Pustaka, Jakarta, h. 270. 
4 A. Bryan Garner, 1999, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, 

St. Paul Minnesota. h. 482. 
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konsep paritas (parity) yang artinya kesetaraan jumlah atau 

nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah 

kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi 

serupa.5 Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan 

hukuman antara kejahatan yang serupa (same offence) dalam 

kondisi atau situasi serupa (comparable circumstances).6 

Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip 

proporsionalitas, penjatuhan hukuman yang proporsional 

adalah penjatuhan hukuman yang „sesuai dengan tingkat 

keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, 

proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang 

dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak 

pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat 

serta budaya cenderung menjadi determinan dalam 

menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat 

dalam konteks historis tertentu. Menurut Eva Achjani Zulfa7, 

ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional 

berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu 

                                                 
5 Allan Manson,2001, The Law of Sentencing, Irwin Law inc, Toronto, h. 

92-93 
6 Litbang Mahkamah Agung, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi 

untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum dan 

Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 h. 6 
7 Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, Pergesaran 

Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, h. 37-38 
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pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas 

hakim dalam memutus perkara. 

Menurut Harkristuti Harkrisnowo8, bahwa disparitas 

pidana dapat terjadi dalam beberpa katagori yaitu: 

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama; 

2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai 

keseriusan yang sama; 

3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis 

hakim; 

4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis 

hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang 

sama. 

Dalam bukunya Sentencing and Criminal Justice, 

Andrew Ashworth mengatakan disparitas putusan tak bisa 

dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan pidana dalam 

suatu perkara pidana.9  

Disparitas dan rendahnya vonis perkara korupsi di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya ditentukan 

oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi berbagai faktor 

yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap 

kondisi tersebut. 

                                                 
8 Mahrus Ali, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, UII Press, 

Yogyakarta, h.57 
9 Andrew Ashworth,2005,  Sentencing and Criminal Justice, Cabridge 

University Press, England, h. 72. 
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 Faktor penyebab disparitas dan rendahnya vonis 

perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat 

diklasifikasi sebagai berikut: 

1. Sistem hukum 

Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental 

(civil law system) yang kita ketahui berasal dari Belanda 

berdasarkan asas konkordansi di terapkan dalam KUHP, 

dimana dalam sistem pengaturan sanksi pidana tersebut 

rumusan sanksi pidana dirumuskan dalam bentuk ancaman 

maksimum. Dengan model ini, hakim memiliki kebebasan 

dalam menentukan besaran hukuman dalam masing-masing 

perkara sepanjang tidak melewati ancaman maksimum. 

Model pengaturan ini merupakan perubahan mendasar yang 

dilakukan oleh Belanda terhadap paradigma pemidanaan 

yang dianut oleh Code Penal Napoleon10 yang lebih 

mengarah pada aliran klasik.  Perubahan paradigma dari 

aliran klasik ke neo-klasik tersebut memberikan diskresi 

yang cukup besar kepada hakim untuk menentukan hukuman 

yang akan dijatuhkan. Hal ini disebabkan tradisi hukum 

                                                 
10 Dalam Code Penal Napoleon ruang kebebasan hakim dalam 

menjatuhkan hukuman dibatasi sedemikian rupa dengan cara merumuskan 

ancaman hukuman secara fix, atau dengan mengatur ancaman maksimum 

dan minimum dengan rentang yang tidak terlalu jauh. Code Penal 

Napoleon dapat dibaca di http://www.napoleon-

series.org/research/government/france/ penalcode/c_penalcode.html 6 

Tak, Peter Jp, Dutch Criminal Justice System, h. 75 (akses pada tanggal 

30 Oktober 2017) 
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Belanda yang memiliki kepercayaan yang tinggi kepada para 

hakimnya. Sehingga disparitas putusan tidak bisa dielakkan, 

oleh karena itu civil law system terlihat menitik beratkan 

aturan pada Undang-undang. Kondisi ini berbanding terbalik 

dengan negara yang menganut system hukum Anglo Saxon 

yang menitik beratkan hukum pada yurisprudensinya. 

DidalamSistem Eropa Kontinental yurisprudensi 

merupakan “persuasive precedent” namun tidak wajib 

diikuti atau tidak mengikat secara formil bagi hakim yang 

lain. Hal ini sangat berbeda dengan yurisprudensi dalam 

sistem Anglo Saxon (common law system) yang menganggap 

yurisprudensi sebagai putusan Mahkamah Agung (MA) atau 

peradilan tertinggi yang selalu diikuti oleh hakim-hakim lain 

di bawah MA yang dianggap sebagai preseden.11 Preseden 

(yurisprudensi) dalam system hukum Anglo Saxon (Common 

law System) bersifat “the binding force precedent”. Hal ini 

dapat menutup kemungkinan terjadinya disparitas pada 

putusan karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim 

sebelumnya. 

 

 

 

                                                 
11 Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 

113 
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2. Faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri 

Faktor yang bersumber dari hakim dapat dibagi 

menjadi dua yang dijabarkan sebagai berikut: 

a. Faktor eksternal hakim 

Faktor eksternal ini berasal bersumber pada peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijadikan sebagai 

kekuatan dan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana 

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan 

jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai 

lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan 

hakim dalam menjalankan tugasnya. Hal ini memberikan 

kebebsasb kepada hakim dalam memilih jenis pidana. 

Selain itu disparitas dan rendahnya vonis juga terjadi 

karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap 

the philosophy of punishment (nilai-nilai dasar atau falsafah 

penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum 

pidana (aliran klasik atau aliran modern). Dalam hukum 

pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang 

sangat luas untuk memilih jenis pidana (stafsoort) yang 

dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem 

alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang.  
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Namun independensi hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa, dalam 

buku Pergeseran Paradigma Pemidanaan12 mengatakan ada 

asas nulla poena sine lege yang memberi batas kepada 

hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran 

yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan 

tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan 

maksimal dalam takaran itu terlampau besar. 

b. Faktor Internal hakim 

Menyangkut faktor internal yang bersumber pada diri 

hakim terutama yang menyangkut etika, moral, 

profesionalitas dan integritas hakim untuk menaruh 

perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat 

tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap 

perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan 

pidana yang berbeda beda.  

Faktor yang menimbulkan disparitas putusan pidana, antara 

lain13: 

a. Pertama-tama faktor yang mungkin menonjol, adalah 

masalah kepribadian Hakim, termasuk di dalamnya 

                                                 
12 Op. Cit. Eva Achjani Zulfa, h. 33 
13 Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kedudukan dan 

relevansi yurisprudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan, 

2010, h. 212. 



 

412 

 

adalah masalah mentalitas). Memang perlu diakui, 

bahwa banyak faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Faktor 

faktor tersebut mungkin merupakan “raw-input”, 

“instrumental-input” dan “environmental-input”. 

Kalau masalahnya dibatasi pada “raw-input” saja, 

maka persoalannya tidaklah sesederhana yang diduga. 

Agama, suku bangsa, pendidikan informal dan faktor-

faktor lainnya mungkin berpengaruh secara terpisah 

atau secara simultan.  

b. Yang kedua adalah masalah lingkungan, yang 

terutama menyangkut lingkungan sosial. Faktor ini 

tidak hanya mempengaruhi kepribadian hakim. 

Lingkungan sosial mungkin mencakup faktor politik, 

ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat sulit 

untuk secara sempurna menutup diri terhadap 

pengaruh faktor-faktor tersebut.  

3. Belum ada Pedoman Pemidanaan 

Faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya 

disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan 

bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian 

pidana (straftoemetingsleiddraad) akan memudahkan hakim 

dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa 

tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan 
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kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat 

subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat.  

Sudarto mengatakan bahwa KUHP kita tidak memuat 

pedoman pemberian pidana (straftoemetingsleiddraad) yang 

umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk 

undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu 

diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang 

ada hanya aturan pemberian pidana 

(straftoemetingsregels).14 

Berbicara mengenai pedoman pemberian pidana 

(straftoemetingsleiddraad) Negara Amerika Serikat, 

Finlandia, Swedia dan Selandia Baru merupakan Negara 

yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman 

pemidanaan tersebut. 

 

Kesimpulan 

Lembaga peradilan saat ini mendapat sorotan tajam 

dari masyarakat, khususnya Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. Produk hukum berupa putusan pengadilan yang 

dibuat hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah 

terjadi disparitas dan rendahnya vonis terhadap perkara 

korupsi, nahkan telah banyak lahir putusan yang 

                                                 
14 Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, h. 79-

80.   
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membebaskan terdakwa korupsi. Hal ini diakibatkan oleh 

beberapa factor diantaranya pertama kita menganut system 

hukum civil law system yang menitik beratkan aturan pada 

Undang-undang. Kedua kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Adanya pengaruh 

eksternal yang dapat mengintervensi putusan hakim 

diantaranya factor sosial, ekonomi, politik, budaya, ras, dan 

agama. Ketiga belum adanya Pedoman pemberian pidana 

(straftoemetingsleiddraad) sebagai pedoman bagi hakim 

dalam menetapkan pemidanaan, hal ini berkaitan dengan 

diskresi hakim yang sangat mungkin bisa disalahgunakan. 

Sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan 

terbaik membatasi kebebasan hakim. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan, 

berikut ini ada beberapa saransebagai bahan pertimbangan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Merekonstruksi ulang mengenai sanksi pidana 

minimum dan maksimum dalam UU Tipikor. 

Kedepan, diharapkan hukuman maksimun atau 

minimum yang sama terhadap perkara-perkara yang 

dianggap sejenis.  
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2. Membuat suatu pedoman pemberian pidana (statutory 

guidelines for sentencing). Kita bisa mencontoh 

Amerika Serikat yang telah mengeluarkan The 

Sentencing Guidelines and Policy Statements of the 

Sentencing Reform Act (SRA). Dalam penyusunan 

pedoman harus dialkukan sosialisasi kepada 

masyarakat luas, dan kerjasamanya kepada Perguruan 

tinggi di Indonesia.  

3. Perlu diadakan peningkatan kualitas para penegak 

hukum di masa mendatang, baik dalam penguasaan 

asas-asas dan teori hukum, kemampuan analisis, serta 

meningkatkan etika dan moral.  

4. Menjauhkan hakim dari kepentingan-kepentingan 

yang dapat mempengaruhi terbitnya produk hukum 

berupa putusan pengadilan. Baik itu kepentingan 

sosial, ekonomi, politik, budaya, ras, dan agama. 
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ANALISIS DISPARITAS DAN RENDAHNYA VONIS 

PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI 

TINDAK PIDANA KORUPSI MATARAM 

Laely Wulandari, S.H., M.H.1 

 

Pendahuluan 

Hukuman berat atau ringan bagi koruptor selalu 

menjadi salah satu pembahasan menarik dalam gerakan 

pemberantasan korupsi. Dalam perdebatannya, masyarakat 

memiliki kecenderungan untuk mempermasalahkan 

penjatuhan hukuman yang mereka anggap terlalu ringan. 

Apalagi jika mereka menemukan perbedaan hukuman yang 

cukup signifikan (disparitas), terhadap perkara korupsi yang 

kurang lebih sama dan layak untuk diperbandingkan.  

Masyakarakat anti-korupsi masih menilai bahwa 

hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi belum   

proporsional antara perbuatan korupsi yang dilakukan, 

dengan rentang hukuman pidana penjara yang   diterimanya. 

Dalam kondisi yang demikian, putusan terhadap perkara-

perkara korupsi yang terjadi di     Indonesia bisa dianggap 

inkonsisten. Tidak hanya oleh masyakarat Indonesia, tapi 

juga oleh masyarakat internasioal. Mengapa? Karena 

                                                 
1 Anggota Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Mataram, Nusa 

Tenggara Barat.  
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ratifikasi terhadap Konfensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Anti Korupsi (UNCAC) menandakan masuknya Indonesia 

dalam peta dunia pemberantasan korupsi.  

Bagi gerakan pemberantasan korupsi, pemberian 

hukuman berat dan proporsional masih diyakini   bisa 

memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Pada titik ini, 

kinerja lembaga peradilan sangat menentukan pemberian 

efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.  

Hakim sebagai salah satu penegak hukum bertugas 

memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Dalam 

menjatuhkan pidana hakim berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan 

hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempunyai 

konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung ke 

pelaku yang telah dipidana maupun ke masyarakat secara 

luas. Proses penegakan hukum, khususnya yang terjadi di 

lembaga pengadilan kadang kala dipandang bersifat 

diskriminatif, inkonsisten, cenderung tidak objektif, dan 

lebih mengedepankan kepentingan kelompok.  

Bila bagi pelaku yang telah dipidana dan juga bagi 

masyarakat suatu keputusan hakim dianggap tidak tepat dan 

tidak adil, maka akan menimbulkan reaksi yang 

kontroversial dan akan melemahkan kepercayaan 

masyarakat, pelaku kejahatan dan juga korban terhadap 
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lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas 

menegakkan hukum dan keadilan. Pada kenyataannya dalam 

proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga 

pengadilan, yakni pada putusan hakim yang berupa 

pemidanaan, seringkali terdapat perbedaan dalam pidana 

yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang sama atau 

serupa. 

Sebagaimana kita ketahui kebebasan kepada hakim 

untuk menjatuhkan pidana (judicial discretion in sentencing) 

adalah berdasarkan pemikiran modern dalam Ilmu 

Kriminologi yang dipengaruhi Ilmu Psikologi dan Ilmu 

Sosial lainnya, yang menekankan bahwa dalam menjatuhkan 

pidana hakim haruslah mempergunakan asas 

“individualisasi”, sesuai dengan tindak pidana dan 

pelakunya. Ini berarti hakim harus membedakan terdakwa 

yang satu dari lainnya, kemudian menentukan pidana yang 

paling tepat sesuai dengan data-data terdakwa tersebut. 

Secara yuridis disparitas pidana itu sah-sah saja dan tidak 

melanggar hukum. Penyebabnya tidak lain karena di dalam 

hukum pidana positif di Indonesia hakim mempunyai 

kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang 

akan dikehendaki dan yang paling tepat baginya, 

sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam 

pengancaman pidana yang diatur di dalam undang-undang, 
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disamping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk 

memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang 

ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum 

dan minimumnya. Sesungguhnya terjadinya perbedaan 

dalam pemidanaan terhadap perkara pidana yang sama atau 

serupa tidaklah merupakan masalah apabila putusan itu 

berdasarkan     pertimbangan yang masuk akal, namun 

apabila putusan itu berdasarkan pertimbangan yang tidak 

masuk    akal maka akan menyebabkan ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang 

dijunjung tinggi oleh lembaga pengadilan. Dalam beberapa 

kasus yang terjadi, biasanya orang   yang kaya dan yang 

memiliki pengaruh besar di lingkungan masyarakat bila 

menjadi terdakwa dalam suatu perkara pidana akan dipidana 

lebih ringan daripada orang yang miskin dan tidak memiliki 

pengaruh apapun.  

  Di dalam hukum pidana positif Indonesia Hakim   

mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis 

pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan 

penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana 

di dalam undang-undang. Seperti dalam perumusan Pasal 

188 KUHP. Sesuai ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui 

bahwa ada tiga macam pidana pokok diancamkan kepada 

pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif. Hal ini 
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berarti bahwa dalam penjatuhan pidana kepada     pelaku, 

dari ketiga pidana pokok yang diancamkan tersebut (pidana 

penjara, pidana kurungan dan pidana   denda), yang dapat 

dijatuhkan adalah salah satu di antara ketiga pidana pokok 

tersebut. Ini adalah konsekuensi dari perumusan alternatif 

ancaman pidana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 188 

KUHP tersebut.  

Dipilihnya salah satu di antara ketiga pidana pokok 

tersebut sepenuhnya kewenangan hakim untuk memilih, 

pidana apakah yang paling tepat untuk dijatuhkan. 

Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (2) KUHP ditegaskan 

bahwa: “Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih 

beratnya pidana (Strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab 

yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum 

dan minimumnya”. Dalam praktek, penerapan pasal-pasal 

dalam undang-undang tidak hanya terjadi pada ketentuan 

pasal yang memuat lebih dari dua pidana pokok yang 

dialternatifkan, tetapi juga bisa terjadi terhadap ketentuan 

pasal yang memuat dua pidana pokok yang dirumuskan 

secara alternatif. Pola perumusan ancaman pidana pokok 

alternatif, dalam praktek dapat menimbulkan persoalan, 

sebagai akibat di dalam Buku I KUHP tidak dimuat apa 

yang menjadi tujuan pemidanaan serta ditambah dengan 
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tidak adanya pedoman pemidanaan, baik pedoman 

pemidanaan yang bersifat umum maupun khusus.  

Di dalam Undang-undang Tipikor sebenarnya 

pembentuk undang sudah membuat aturan tentang straf 

minima dan straf maxima untuk menghindari disparitas yang 

terlalu jauh antara perkara yang satu dan perkara lain yang 

serupa. Namun, dalam kenyataannya masih banyak hakim 

yangmemvonispelaku tindak pidana korupsi dengan vonis 

yang rendah hingga menimbulkan disparitas. 

Dari latar belakang di atas, maka kemudian muncul 

permasalahan upaya apa yang dapat dilakukan untuk 

mencegah timbulnya disparitas dalam perkara tindak pidana 

korupsi? 

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang 

berarti kerusakan atau kebobrokan. Ada pula yang 

berpendapat bahwa dari segi istilah korupsi yang berasal dari 

kata corrupteia yang dalam bahasa latin berarti bribery atau 

seduction. Bribery dapat diartikan sebagai memberikan 

kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk 
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keuntungan pemberi, sementara seduction berarti sesuatu 

yang menarik agar seseorang menyeleweng.2  

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang 

busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang 

korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu 

karena korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan 

yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, 

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, 

faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau 

golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan 

jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki 

arti yang sangat luas. 

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi 

merupakan tindakan memperkaya diri sendiri, 

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (abuse of power), 

memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau 

hakim, berbuat curang, melakukan penggelapan, dan 

menerima hadiah terkait tanggung jawab yang dijalaninya. 

Sedangkan korupsi menurut Henry Campbell Black 

dalam Black’s Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang 

                                                 
2 Yudi Kristina, 2002, Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan 

Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 9 
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dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu 

keuntungan yang tidak sesuai dengan dengan kewajiban 

resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain secara salah 

menggunakan jabatannya atau karakternya untuk 

mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau 

orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak 

dari pihak lain. 

Termasuk pula dalam pengertian corruption menurut 

Black adalah perbuatan seorang pejabat yang secara 

melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk 

mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanaan dengan 

kewajibannya.3 

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi dapat 

dilihat dari 2 (dua) segi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. 

Korupsi aktif adalah korupsi yang dilakukan dengan 

unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2, 3, 4 pasal 15 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 5 ayat (1) dan 

(2), pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, 

pasal 8, 9,10, 12 huruf e, f, g, i, dan pasal 13 Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan korupsi pasif adalah 

                                                 
3 Elwi Danil, korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan 

pemberantasannya,Cet. 2, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012, hlm. 3 
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terdapat dalam pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat 

(2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c dan serta pasal 12 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.4 

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, yang menjadi subyek hukum dari tindak 

pidana korupsi adalah (1) korporasi, (2) pegawai negeri, (3) 

setiap orang atau korporasi. Pasal 1 sub 1 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 memberikan arti korporasi adalah sebagai berikut: 

“kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” 

 Sementara itu, pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 berbunyi sebagai berikut: 

 Pegawai negeri adalah meliputi: 

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang tentang kepegawaian 

b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab 

undang-undang hukum pidana; 

                                                 
4 Evi Hartanti. Op.Cit., hlm. 25 
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c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan 

Negara atau daerah; 

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu 

korporasi yang menerima bantuan dari keuangan 

Negara atau daerah; 

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu 

korporasi lain yang mempergunakan modal atau 

fasilitas dari Negara atau masyarakat.5 

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

adalah:6 “Setiap orang adalah orang perseorangan atau 

termasuk korporasi”. 

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan 

pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang termasuk kedalam 

unsur-unsur pidana korupsi adalah (1) setiap orang, 

termasuk korporasi, (2) melakukan perbuatan melawan 

hukum, (3) memperkaya diri sendiri, (4) dapat merugikan 

keuangan Negara. 

                                                 
5Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, psl. 1 angka 

2. 
6 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, psl. 1 angka 

3. 
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Apabila dari unsur-unsur diatas sudah terpenuhi, maka 

seseorang yang melakukan perbuatan pidana/tindak pidana 

tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Disparitas dan Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di PN 

Tipikor 

Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan 

bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para 

pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan 

membandingkan putusan hakim secara general dan 

menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan 

hukum di Indonesia. Disparitas pidana ini membawa 

problematika tersendiri dalam penegakan hukum di 

Indonesia. Disatu sisi pemidanan yang berbeda atau 

disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim 

dalam menjatuhkan putusan, tapi disisi lain pemidanaan 

yang berbeda atau dsiparitas pidana ini pun membawa 

ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada 

umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga 

pandangan negative oleh masyarakat pada institusi 

peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 

ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin 
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menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana 

peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah 

keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan 

dari sistem peradilan pidana. Tidak sampai disitu saja, 

konsep equality before the law yang menjadi salah satu ciri 

Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan 

realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu 

nyata dalam penegakan hukum. Problematika mengenai 

disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan 

hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa 

dielakkan antara lain: 

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya 

perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana 

yang ada 

2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana  

3. Mendorong terjadinya tindak pidana  

4. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para 

pelanggar 

Dari pandangan tersebut dapat diketahui bahwa akibat 

dari adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan 

hukum pidana dan semangat dari falsapah pemidanaan. 

Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam 

masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan 

masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk 
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melakukan tindak pidana. Kondisi inilah yang kemudian 

menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, 

dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang 

spele oleh masyarakat. 

Suatu fakta hukum dilihat dari berbagai sudut 

pandang, dalam hal ini ada juga yang tidak sependapat 

bahwa disparita hanya membawa dampak negatif sehingga 

harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas 

pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam 

penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan 

ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam 

pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal ini sebagai berikut: 

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap 

penghukuman delik-delik yang agak berat, namun 

disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan 

alasan-alasan pembenaran yang jelas. 

2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu 

beralasan atau pun wajar. 

Disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar atau 

alasan yang rasional dapat membawa dampak negatif bagi 

proses pnegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan 

masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya 

menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem penyelenggaraan hukum pidana. Problem disparitas 
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juga bisa bersumber dari Hakim. Antara lain terjadi karena 

adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap the 

philosophy of punishment (nilai-nilai dasar atau falsafah 

penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum 

pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam 

hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai 

kebebasan yang   sangat luas untuk memilih jenis pidana 

(stafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan 

penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam 

undang-undang.  

   Disparitas pidana (disparity of sentencing) yang 

dimaksudkan disini adalah penerapan pidana    yang tidak 

sama terhadap tindak pidana yang sama (the same offence) 

atau terhadap tindak-tindak     pidana yang sifat 

berbahayanya dapat diperbanbandingkan (offence 

comparable seriousness) tanpa disertai dasar 

pertimbangan/penalaran yang sahih (valid reason). 

Disparitas pidana juga dapat terjadi terletak pada perbedaan 

ancaman pidana minimal-nya. Pasal 2 mengatur pidana 

minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 mengatur pidana 

minimal 1 tahun. Permasalahannya muncul ketika pasal 2 

bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain diluar 

penyelenggara negara. Sedangkan pasal 3 khusus ditujukan 

kepada penyelenggara negara. Pertanyaannya, mengapa 



 

432 

 

ancaman pidana minimal terhadap   pasal yang juga 

ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara lebih 

berat dari pada pasal yang ditujukan kepada penyelenggara 

negara? Seharusnya, ancaman minimum pidana dalam pasal 

3 UU Tipikor bisa disamakan dengan pasal 2 UU Tipikor. 

Pada praktek yang lain, pasal 3 kerap dijadikan alasan untuk 

membela diri bagi penyelenggara negara yang mau 

menghindar dari pasal 2 karena hukumannya yang lebih 

berat. Selain pasal 2 dan pasal 3, pasal – pasal yang 

berhubungan dengan suap juga dianggap menjadi penyebab 

terjadinya disparitas putusan. Misalnya, pasal 5 dan pasal 12. 

Pidana minimal dan maksimal yang diatur dalam pasal 5 

jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana minimal dan 

maksimal dalam pasal 12. Tidak ubahnya dengan studi pada 

pasal 2 dan 3, sejumlah kalangan   menganggap pasal 5 bisa 

dijadikan jalan keluar untuk menghindari hukuman yang 

lebih berat.  

Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana 

yang ber-sumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak 

sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain 

pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung 

dengan adanya “judicial discretion” yang terlalu luas karena 

tidak adanya “sentencing standard”. Hasil penelusuran 

sementara di lapangan hanya Mahkamah Agung yang 
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memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas 

putusan. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya, seperti 

Kejaksaan dan KPK belum memiliki kebijakan internal 

terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas 

putusan. Tepat pada tanggal 29 Desember 2009 Mahkamah 

Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, 

Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. 

Secara   substantif, Surat Edaran ini berisi tiga hal. Pertama, 

dalam upaya pembinaan para Hakim Tinggi agar secara 

periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah 

hukum. Kedua, adanya Pembinaan terhadap para hakim 

tingkat pertama. Dan Ketiga, langkah-langkah yang 

dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak 

membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam 

melakukan pembinaan.  

Menariknya, dalam pembinaan terhadap para Hakim 

tingkat pertama, diperintahkan pula agar Para Ketua 

Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya 

disparitas putusan. Menjaga terjadinya disparitas maksudnya 

adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan 

dalam pemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa   

dijadikan pintu masuk untuk menghindari terjadinya 

disparitas putusan. Hanya saja, secara teknis belum 
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diaturnya pedoman penjatuhan pidana (statutory guidelines 

for sentencing atau straftoemetingsheidraad).  

Hal lain yang bisa dilakukan adalah masyarakat dari 

segala lapisan terutama masyarakat yang teredukasi dengan 

baik haruslah peduli pada putusan-putusan pengadilan dalam 

kasus tindak pidana korupsi. Kepedulian ini dapat dilakukan 

baik sebelum vonis itu dijatuhkan maupuan setelah vonis 

dijatuhkan.  

Sebelum vonis dijatuhkan, masyarakat dapat 

memantau jalannya persidangan (salah satunya dengan 

rekam sidang) sehingga pelaksanaan peradilan dapat 

berjalan dengan transparan dan berkeadilan. Setelah 

persidangan bisa dilakukan eksaminasi putusan atau kajian-

kajian terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi 

sehingga penegak hukum, hakim khususnya dapat lebih 

menggunakan kebijaksanaannya dan pengetahuannya dalam 

upaya menegakkan hukum dan lebih khusus memberantas 

tindak pidana korupsi. 
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DISPARITAS DAN RENDAHNYA VONIS PIDANA 

KASUS KORUPSI, PENGALAMAN TIM REKAM 

SIDANG UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG 

Darius Antonius Kian, S.H., M.H.1 

 

 

Pengantar 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap 

kelangsungan pembangunan bangsa dan negara, oleh karena 

perbuatan korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat. Oleh karena perbuatan ini merupakan 

kejahatan yg mengganggu kelangsungan pembangunan dan 

perekonomian bangsa, maka kemudian disebut sebagai 

kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang 

penyelesaiannya juga harus dengan cara-cara luar biasa pula 

(extra-ordinary enforcement). Hal ini diperlukan untuk tidak 

hanya sekedar memberikan efek jera kepada pelaku tindak 

pidana korupsi, akan tetapi lebih dari itu mencegah 

terjadinya tindak pidana korupsi. 

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan 

                                                 
1 Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Nusa Cendana, Kupang, 

Nusa Tenggara Timur.  
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dengan kerugian keuangan negara merupakan pasal yang 

selama ini sering kali dijadikan dasar untuk menangani 

tindak pidana korupsi. Dalam kasus tindak pidana korupsi di 

bidang kehutanan misalnya, jaksa penuntut umum hanya 

memperhitungkan besaran kerugian keuangan negara yang 

dikorupsi, disalahgunakan, atau dinikmati oleh terdakwa 

saja, sedangkan kerugian lainnya yang terimplisit 

(opportunity cost) justeru tidak dipertimbangkan sama 

sekali2. Hal inilah yang menurut hemat penulis, terkadang 

justeru juga dapat berimbas pada disparitas penjatuhan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 

Setiap pelaku tindak pidana korupsi, dijatuhi pidana 

hanya sesuai dengan besaran kerugian keuangan negara yang 

tercipta, sedangkan kerugian lainnya yang terimplisit di 

dalamnya yang justeru menimbulkan dampak yang lebih 

besar ke depan justeru diabaikan. Hal ini tidak menutup 

kemungkinan, akan berpengaruh sampai kepada 

pertanggungjawaban pidananya pada saat dimintakan dalam 

proses peradilan. Untuk itu, tulisan ini akan sedikit 

menyentil soal pernedaan atau disparitas pidana dalam hal 

                                                 
2 Aida Ratna Sulaiha dan Sari Anggraeni; Menerapkan Biaya Sosial 

Korupsi Sebagai Hukuman Finansial Dalam Kasus Korupsi Kehutanan; 

Integritas, Jurnal Antikorupsi, Vol.2 Nomor 1, Agustus 2016; Hlm. 3-4 
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permintaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi. 

 

Pembahasan  

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 

jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim 

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai 

berikut.  

1. Pidana Mati 

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang 

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 

tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 

yang dilakukan dalam keadaan tertentu.  

2. Pidana Penjara 

a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi 
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setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

Negara atau perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1) 

b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3) 

c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam 

ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja 

mencegah, merintangi atau menggagalkan secara 

langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap 

tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam 

perkara korupsi. (Pasal 21) 
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d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan 

Pasal 36.  

3. Pidana Tambahan 

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang 

tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang 

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana 

dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula 

dari barang yang menggantikan barang-barang 

tersebut. 

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya 

sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk 

waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu 

atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan 

tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh 

pemerintah kepada terpidana. 
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e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling 

lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda 

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti 

maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya 

tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana 

pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 

tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan 

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam 

putusan pengadilan. 

Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau 

Atas Nama Suatu Korporasi: 

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana 

denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). 

Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 

ayat (1)-(5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau 

atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan 
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penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi 

dan/atau pengurusnya. 

2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi 

apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang 

baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan 

hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi 

tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 

3. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap 

suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh 

pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat 

diwakilkan kepada orang lain. 

4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus 

korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat 

pula memerintahkan supaya penguruh tersebut dibawa 

ke siding pengadilan. 

5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap 

korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan 

menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan 

kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau 

ditempat pengurus berkantor. 

Tindak Pidana Korupsi yang saat ini sedang gencar 

diperangi di Indonesia, merupakan kejahatan luar biasa. 

Penyebab luar biasanya adalah karena perbuatan pidana 

tersebut, menyebabkan kerugian keuangan negara. 
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Dalam hal penjatuhan pidana, perbedaan penjatuhan 

pidana atau disparitas adalah merupakan hal yang wajar 

karena dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada perkara 

yang benar-benar sama. Akan tetapi, disparitas dalam hal 

pemidanaan akan menjadi masalah, manakala rentang 

perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa 

sedemikian besar sehingga menimbulkan ketidak adilan 

serta dapat menimbulkan kecurugaan-kecurigaan dalam 

masyarakat. 

Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, 

fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada 

pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. 

Mengapa demikian, karena pidana pembayaran uang 

pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi. Hal 

ini dilakukan untuk setidaknya memenuhi salah satu tujuan 

permintaan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan 

negara. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan 

bahwa ada disparitas penjatuhan pidana pembayaran uang 

pengganti. Kadang kala, uang pengganti yang diminta untuk 

dibayarkan, besarannya tidak sama, sementara pidana 

penjara yang diancamkan apabila terpidana korupsi tidak 

sanggup membayar uang pengganti tersebut seringkali sama. 

Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. 
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Bahkan, antara terpidana korupsi yang satu dengan terpidana 

korupsi yang lainnya, akan timbul rasa ketidakadilan secara 

hukum. 

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka tidak lepas dari 

peranan hakim dalam proses peradilan. Peranan hakim 

dalam hal penjatuhan putusan tentunya didasarkan pada rasa 

keadilan yang akan diciptakan pasca dijatuhkannya putusan 

yang memuat pidana tertentu. Dalam penjatuhan pidana, 

hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Kesalahan pembuat tindak pidana 

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 

3. Cara melakukan tindak pidana 

4. Sikap batin pembuat tindak pidana 

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat 

tindak pidana 

6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan 

tindak pidana 

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat 

tindak pidana 

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 

dilakukan 

9. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
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Mencermati persoalan tersebut di atas, tulisan ini akan 

mengawali dengan peryataan sederhana: di ujung 

administrasi, ada rotan, dan rotan itu adalah pidana. 

Pernyataan ini dimaksudkan untuk membangun argumentasi 

dalam hal permintaan pertanggunjawaban pidana terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi bahwa penyebab timbulnya 

disparitas pidana itu juga dapat saja berdasarkan 

pertimbangan hakim baik secara yurudis, maupun secara 

sosiologis. Dasar pemikiran ini terbangun oleh karena, tidak 

semua terpidana korupsi menikmati hasil tindak pidana 

korupsi tersebut, walaupun perbuatan itu memperkaya orang 

lain atau korporasi. Bisa saja tindak pidana korupsi itu 

terjadi oleh karena kesalahan-kesalahan tertentu, yang 

sifatnya hanya secara administratif saja. Walaupun hanya 

kesalahan-kesalahan administratif, tetapi oleh karena 

kesalahan itu, kemudian tercipta kerugian keuangan negara, 

maka perbuatan salah tersebut kemudian disebut sebagai 

tindak pidana korupsi. Tulisan ini tidak bermaksud 

memberikan pembelaan dan pembenaran terhadap perbuatan 

atau tindak pidana korupsi, akan tetapi semata terlahir dari 

perspektif rasa keadilan. Pengalaman Tim Perekaman 

Persidangan Tindak Pidana Korupsi dari Universitas Nusa 

Cendana selama ini, seringkali menjumpai kejadian-kejadian 

sebagaimana digambarkan di atas. Untuk itu, berbicara 
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mengenai disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi dalam suatu proses peradilan, sangat 

bergantung pada pertimbangan hakim setelah melihat fakta 

persidangan, serta melalui pertimbangan yuridis dan 

pertimbangan sosiologis. 

 

Kesimpulan 

Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi 

oleh pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Hal ini 

dimaksudkan oleh karena tidak semua tindak pidana 

intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya 

sama. Olehnya itu hakim pun dalam menjatuhkan 

putusannya mengikuti prinsip keadilan, tidak hanya 

mengacu pada seberapa tinggi kerugian keuangan negara 

yang ditimbulkannya maka seperti itu pulalah jumlah pidana 

yang dijatuhkannya, akan tetapi juga melihat pertimbangan 

lainnya seperti kesalahan, motif melakukan tindak pidana, 

sikap batin pembuat tindak pidana. 
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DISPARITAS PIDANA, DIANTARA KEADILAN 

DAN KEPASTIAN HUKUM, STUDI PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA 

KORUPSI MAKASSAR 

Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.1 

 

Pengantar 

Firman Allah SWT: Innallaha ya’murukum 

antu’addul amanati ilaahliha, waizahakamtum 

baenannas antahkumu bil’adeli, innallaha 

ni’imma ya’izukumbihi, innallaha kana sami’un 

bashir (Q.S, 4: 58).  Artinya. Sungguh. Allah 

menyuruhmu menyampaikan amanah kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia 

hendaklah kamu menetapkan dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baik pemberi pengajaran 

kapadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, 

Maha Melihat.  

                                                 
1  Dosen dan Koordinator Persidangan Tindak Pidana Korupsi 

Fakultas Hukum UMI Makassar  
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Firman Allah di atas mengandung empat hal, 

yaitu bahwa setiap amanah/anamat kepada siapakah 

sesungguhnya paling berhak. Dalam bahasa sekarang, 

“the rights man on the rights place”. Kemudian, seruan 

kepada manusia yang memang bertugas untuk 

menetapkan hukum (misalnya, memutus perkara oleh 

hakim di pengadilan), maka hendaklah ditetapkan 

dengan cara-cara yang adil pula. Menurut penulis, 

unsur yang paling menentukan dalam konteks ini ialah 

unsur moralitas dan integritas.2 Di dalam al-quran, kata 

“Adil”, ada saja contoh yang diberikan oleh Allah 

SWT. Semua itu merupakan bentuk-bentuk pengajaran 

yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ada juga 

salah satu ayat dalam Alquran yang pernah dibaca 

penulis yang artinya, “segala tingkah laku dan ucapan, 

didengar dan dilihat langsung oleh Allah SWT. 

Sebagaimana firmannya yang menyebutkan bahwa 

“tidak ada satu daun dahan pohon yang jatuh melainkan 

ada dalam pengetahuanNya”. Bagaimana dengan 

                                                 
2  Kamri Ahmad, Kriminalisasi KPK Suatu Tinjauan Hubungan 

Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum, Jurnal Masalah-

Masalah Hukum, Jilid 40 No.4, Oktober 2011, Semarang, ISSN 

2086-2695. 
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putusan hakim tindak pidana korupsi yang disebut 

disparitas? Faktor apakah penyebab putusan disparitas 

pidana tersebut terjadi? Tentunya ini menarik untuk 

dicermati sebagai pembelajaran. 

Sebenarnya, kita pun dapat memahami mengapa 

Tim kegiatan Focused Group Discussion (FGD) KPK 

di Yogyakarta meminta judul seperti tersebut di atas 

kepada penulis untuk disampaikan pada acara FGD 

yang dimaksud. Tentu tidak terlepas dengan adanya 

kegelisahan KPK dimana dari pelbagai putusan 

pengadilan yang bernuansa disparitas, sehingga KPK 

bermaksud untuk menemukan pemberantasan korupsi 

yang benar-benar membahagiakan rakyat Indonesia. 

Atas dasar itu, amatlah tepat Sosiolog Hukum 

Indonesia, alhm. Prof. Satjipto Rahardjo menuliskan 

sebuah buku berjudul “Negara Hukum Yang 

Membahagiakan Rakyatnya” (2009). Terdapat titik-titik 

persamaan antara kegelisahan KPK dengan intisari 

tulisan seorang mahaguru bernama, Prof. Tjip (nama 

panggilan) tersebut. 

Pembicaraan tentang korupsi di Indonesia 

seakan tak ada habisnya. Hampir setiap hari ada saja 
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pembicaraan tentang itu. Ibarat air yang mengalir tiada 

henti. Dan ada kalanya aliran air korupsi itu merusak 

dinding-dinding kepastian hukum dan tembok-tembok 

keadilan hukum. Bahkan membobol tembok-tembok 

hukum, keuangan dan perekonomian Negara, serta 

memporakporandakan hak-hak masyarakat bangsa. 

Begitulah kira-kira ilustrasi potret korupsi di Indonesia, 

yang menurut hasil survey Corruption Perception Index 

per 2015, Indonesia termasuk Negara paling korup di 

Asia dan ASEAN. Arief (2016) menyebutnya sebagai 

… “aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak 

terkendali dan berdampak terhadap kehidupan nasional 

berbangsa dan bernegara.3” Dapat juga ditambahkan 

bahwa selain berdampak pada kehidupan nasional 

berbangsa dan bernegara, juga berdampak pada 

kehidupan kita berhukum dalam dunia sistem peradilan 

pidana. Salah satu dampak berhukum yang dimaksud 

ialah adanya disparitas pidana dalam putusan hakim 

perkara korupsi. Bagaimana bisa terjadi hal yang 

demikian?   

                                                 
3  Arief, A, 2016, Korupsi  Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita 

Selekta), Adika Remaja Indonesia, Jakarta, hln 87 
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Korupsi, Antara Dibenci dan Digemari 

 Pada pertemuan berkala KPK dengan 

mahasiswa Tim Pemantau Persidangan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi seluruh Indonesia di 

Yogyakarta 22-23 November 2017 yang lalu, muncul 

suatu pertanyaan mendasar bahwa mengapa korupsi di 

Indonesia semakin marak? Salah satu indikasi yang 

mengemuka ialah putusan hakim yang bersifat 

disparitas. Padahal, menurut perwakilan dari Fakultas 

Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang 

menyebutkan, bahwa secara normatif, disparitas tidak 

diatur dalam perundang-undangan tindak pidana 

korupsi. Jika demikian, apakah disparitas putusan 

hakim dapat disebut sebagai pemicu? 

Secara konseptual, Indonesia sebenarnya sudah 

cukup baik dan cukup memberikan harapan untuk 

memberantas korupsi. Konsep-konsep normatif hukum 

juga sudah cukup memadai. Secara gradual, ada 

undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 

mulai dari undang-undang sampai pada kebijakan 

pemerintah berupa Instruksi Presiden Nomor: 5/2004 



 

452 

 

Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Demikian 

pula secara institusional, ada Komisi Pemberantasan 

Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian punya kewenangan 

untuk itu. 

 Selain dari itu, sejak munculnya gerakan 

reformasi tahun 1998, kaum politikus juga 

mengumandangkan kata-kata “Katakan tidak dengan 

korupsi, perang melawan korupsi” dan banyak lagi 

kata-kata yang amat menggiurkan dan 

menggembirakan tentang pemberantasan korupsi. 

Instruski Presiden sendiri menggunakan istilah 

“Percepatan Pemberantasan Korupsi”. Akan tetapi 

mengapa korupsi tak kunjung surut ke tepian?   

 Dalam Instruksi Presiden RI Nomor: 5/2004, 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menginstrusikan 

kepada seluruh kakitangan pemerintah, mulai dari 

Menteri sampai kepada Bupati dan Walikota agar 

memberantas korupsi secara integrated. Setidaknya ada 

sebelas instruksi dalam kebijakan Presiden tersebut. 

Ada yang bersifat umum dan ada yang khusus. Secara 

sistem konsep ini sangat baik. Termasuk adanya 

kerjasama seluruh bagian dari eksekutif untuk 
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membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-

sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana 

korupsi dalam ruang dan lingkup tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab masing-masing. 

 Dalam Instruksi Presiden tersebut, secara 

konseptual terlihat sangat progresif dalam upaya 

pemberantasan korupsi. Upaya yang demikian bisa 

disebut sebagai upaya pre-emtive dan antisipatif. 

Namun dalam implementasi kebijakan yang amat-amat 

baik tersebut nyatanya tetap tidaklah cukup. 

Perhatikanlah misalnya, betapa banyak kepala daerah 

yang terlibat korupsi, termasuk ratusan kepala desa 

yang terindikasi melakukan korupsi setelah bergulirnya 

Dana Bantuan Pembangunan Pedesaan pada 

pertengahan tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo. 

 Dari sisi kompetensi, baru-baru ini muncul pula 

usulan Datasmen Khusus (Densus) 88 Tipikor dari 

Kepolisian Republik Indonesia dengan kisaran biaya 

pembentukan lembaga Rp. 2,6 trilliun. Terkait dengan 

kompetensi kepolisian, ada empat kejahatan besar yang 

menyerang Indonesia dewasa ini. Yaitu kejahatan 
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terorisme, narkotika dan obat-obat terlarang, cyber 

crime (kejahatan mayangtara), korupsi itu sendiri, dan 

skimming di bidang perbankan. Empat di antara 5 

(lima) kejahatan terorganisir tersebut merupakan 

domine/kompetensi absolute kepolirian RI. Tetapi 

hingga sekarang jaringan sel-selnya kejahatan 

terorganisir tersebut diperkirakan masih hidup. Bahkan 

terlihat ada yang subur perkembangannya seperti 

kejahatan narkotika internasional. 

 Oleh sebab itu, terkait dengan Instruksi Presiden 

RI Nomor: 5/2004, sekiranya kepolisian berkeinginan 

membentuk Densus 88 Anti Korupsi, menurut saya 

belum diperlukan. Terdapat setidaknya tiga alasan 

mengapa Densus 88 Anti Korupsi belum diperlukan. 

Pertama, di dalam internal kepolisian sudah ada 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus). 

Seyogianya lembaga internal ini saja yang 

diberdayakan secara optimal, ditingkatkan 

profesionalismenya oleh kepolisian dalam menangani 

tindak pidana korupsi di daerah untuk menjalankan 

Inpres Nomor: 5/2004. Kedua, Anggaran dan Belanja 

Negara (ABN) otomatis langsung terbebani dengan 
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beban yang tidak ringan dari sisi pendanaan untuk 

pembentukannya.  

Anggaran dana yang direncanakan sebesar dua 

koma enam trilliun rupiah itu bukanlah dana yang 

sedikit. Padahal yang ingin dilakukan ialah bagaimana 

mengembalikan beban kerugian keuangan dan 

perekonomian Negara. Jadi jika Densus 88 Anti 

Korupsi itu dibentuk, maka terjadi destructive logic, 

alias pertentang logika baik secara sistem maupun 

dengan beban keuangan negara. Ketiga, bahwa dalam 

faktanya, kepolisian sendiri belum sepenuh pulih dari 

citra negatif korupsi. Dengan demikian, pembentukan 

Densus 88 Anti Korupsi sebaiknya belum diperlukan. 

Apa yang penulis kemukakan ini, dapat juga disebut 

pengertian dalam konteks disparitas kompetensi 

pemidanaan.  

 

Disparitas Pidana, Di Antara Keadilan dan 

Kepastian Hukum 

 Ada pengalaman penulis ketika berada pada 

suatu diskusi lepas dengan para yuris/hakim, dan 

advokat di Makassar beberapa waktu lalu, terkhusus 
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hakim yang menangani perkara korupsi. Dalam diskusi 

lepas itu, ada-ada saja hakim yang menyampaikan 

“tetekbengeknya” dalam memutus perkara korupsi. 

Mereka mengatakan bahwa ia memutus perkara korupsi 

tidak selalu didasarkan pada bagaimana seharusnya 

(menurut hukum dan keadilan, das solencatagory) 

perkara itu diputus. Akan tetapi perkara itu diputus 

hanya berdasarkan kepada perasaan takut untuk 

dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Ini sebuah fakta. 

Akibatnya, putusan akhir, “Yang penting dihukum” 

sekalipun itu ringan. Itu berarti, hakim seperti ini lupa 

akan sumpah jabatannya ketika pertama kali ia diangkat 

dan diambil sumpahnya sebagai hakim. Selain daripada 

itu, dalam diskusi ringan itu, muncul juga istilah, ada 

hakim yang lemah kiri, dan ada yang lemah kanan, 

serta ada juga yang lemah kiri dan kanan. Semua itu 

bagian dari penyebab terjadinya diparitas putusan 

pidana korupsi, membuat keadilan dan kepastian 

hukum jadi tak jelas arahnya. 

 Beberapa tahun yang lalu, ada pula yang 

mengatakan bahwa penyebab terjadinya disparitas 

pidana terhadap putusan hakim ialah karena 
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kesejahteraan hakim masih rendah. Namun secara 

faktual, kini kesejahteraan hakim itu sudah cukup 

memadai untuk ukuran sekarang. Akan tetapi ada saja 

putusan hakim yang beraroma disparitas pidana karena 

pengaruh koruptif. Fenomena putusan hakim yang 

demikian dapat kita sebut melalui suatu pribahasa yang 

mengatakan “Lain padang lain pula belalangnya. Lain 

orang lain kumisnya, lain hakim lain pula caranya 

memutuskan perkara korupsi”. Maksud saya, tidak 

semua hakim itu jelek. Ada yang berintegritas dan 

bermoralitas tinggi. Di sinilah letaknya korupsi antara 

dibenci dan digemari. Korupsi dibenci dalam konsep, 

tetapi gemar dalam perilaku. Harian Kompas per 11 

Oktober 2017, menyebutnya “Hakim Korupsi karena 

Tamak”. Jadi bukan lagi alasan karena remunerasi 

kurang. 

Dalam tulisan ini dapat dicontohkan dua 

putusan PN. Makassar dalam perkara tindak pidana 

korupsi yang bernuansa disparitas. Yaitu Putusan 

Nomor: 42/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mks, dan Putusan 

Nomor: 75/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mks. Putusan yang 

pertama tentang tindak pidana korupsi pengadaan 
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Kapal Penangkap Ikan di Kab. Selayar yang diduga 

merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 

1.041.045.200,- dari total nilai proyek 

Rp.3.000.000.000 (tiga milliyar rupiah). Sedangkan 

putusan kedua dalam kasus ADD di Kab. Jeneponto, 

yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 

202.250.000 dari total anggaran Rp.285.250.000,-. 

Bagaimana disparitas dalam kedua putusan itu 

dapat dilihat?  Pada putusan pengadilan yang disebut 

pertama, Majelis Hakim merujuk kepada dakwaan 

penuntut umum yang berbentuk/ disusun secara 

subsidiaritas (primair – subsidair) sebagai berikut:  

Dakwaan Kesatu disebutkan secara primair: 

bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. 

Pasal Pasal 18 UU. Nomor: 31/1999 sebagaimana 

telah diubah dan ditambah dengan UU. Nomor: 

20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHPidana.   

Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. 

Pasal 18 UU. Nomor: 31/1999, sebagaimana 

diubah dan ditambah melalui UU. Nomor: 

20/2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

Atau Kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i 
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UU. Nomor: 31/1999, sebagaimana diubah dan 

ditambah melalui UU. Nomor: 20/2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Catatan penulis, 

seharusnya ini disebut “lebih subsidair”. 

 

Sepanjang pertimbangan hukum Majelis Hakim 

dalam putusan perkara a quo, salah satu pertimbangan 

yang cukup menarik yaitu dengan menyebut “… 

Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai ‘setiap 

orang’ menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU. Nomor: 

31/1999, sehingga terdakwa harus dinyatakan 

dibebaskan dari dakwaan primair. Karena dinyatakan 

tidak terbukti maka “tidak perlu dipertimbangkan lebih 

lanjut”.  

Kemudian Majelis Hakim mengalihkan 

pertimbangan hukumnya pada dakwaan kedua, atau 

yang penulis sebut sebagai “lebih subsidair”. 

Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang 

terdapat pada dakwaan primair dialihkan ke dakwaan 

kedua, maka pada akhirnya Majelis Hakim menilai, 

bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. Nomor: 31/1999, 

sebagaimana diubah dan ditambah melalui UU. Nomor: 
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20/2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan 

merujuk pada bagian inti delik korupsi (bestanddeel 

delict) sebagai berikut (sebagaimana petikan naskah 

putusan pada halaman 75), yaitu: 

1. Yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri, orang lain atau suatu korporasi: 

2. Menyalahgukan kewenangan, kesempatan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukannya; 

3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau 

perekonomian Negara. 

Atas dasar dakwaan subsidair berkenaan Pasal 3, 

maka Majelis Hakim mengadili terdakwa MD sebagai 

berikut: 

1. Menyatakan terdakwa MD tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;  

2. Membebaskan terdakwa MD dari dakwaan 

primair tersebut; 

3. Menyatakan terdakwa MD terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana korupsi secara bersama-sama, 
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sebagaimana dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 

UU. Nomor: 31/1999; 

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MD 

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 

denda sejumlah Rp. 100.000.000,-dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, 

maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 

(empat) bulan. 

Berbeda dengan Putusan PN. Makassar Nomor: 

75/Pid.Sus.Tpk/2017/PN. Makassar, dimana 

terdakwanya adalah seorang mantan kepala desa, 

didakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar 

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. Nomor: 31/1999, sebagaimana 

diubah dan ditambah melalui UU. Nomor: 20/2001. 

Terdakwa Agus SS dihukum penjara selama 1 

(satu) tahun dan 5 (lima) bulan, serta denda sebanyak 

Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan bilamana tidak 

dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 

2 (dua) bulan. 

Berkenaan dengan kedua Putusan PN. Makassar 

tersebut, terjadi suatu disparitas yang amat menonjol. 

Yaitu, bahwa pada putusan yang pertama, Putusan 
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Nomor: 42/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mks, di mana 

terdakwanya adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) 

dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 

1.041.045.200, dan dibebaskan dari dakwaan primair 

Pasal 2 ayat (1), kemudian dihukum terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi 

secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 

UU. Nomor: 31/1999. Terdakwa dihukum 3 tahun dan 

denda seratus juta rupiah. Dan diganti dengan pidana 

kurungan 5 (lima) bulan bilamana tidak dibayar 

dendanya. 

Bandingannya dengan putusan kedua, yaitu 

putusan Nomor: 75/Pid.Sus.Tpk/2017/PN. Mks, 

terdakwa “bukan” seorang pejabat negara, bahkan 

mungkin bukan lagi pegawai negeri, tetapi dinyatakan 

terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. Nomor: 

31/1999. Kemudian dipidana dengan pidana penjara 1, 

5 tahun dan denda Rp. 50 juta. Dan bilamana tidak 

dibayar maka diganti dengan kurungan dua bulan 

lamanya. Berarti akumulasi pidana yang diterima 

terdakwa ASS adalah 1, 7 tahun. 
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Alhasil, dari kajian penulis ini, terjadi suatu 

kesenjangan pertimbangan hukum hakim yang amat 

menonjol, sehingga inilah yang disebut sebagai 

disparitas. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Salah 

satu penyebabnya yaitu kurangnya legal reasoning 

kalangan hakim yang mengadili perkara korupsi itu, 

dan cenderung menerima begitu saja apa yang 

disodorkan oleh penuntut umum. 

 

Kesimpulan 

 Dalam tulisan yang singkat ini, dapat 

disimpulkan bahwa disparitas pidana pada putusan 

pengadilan terjadi karena: 

1. Bahwa disparitas pidana dalam suatu kasus 

korupsi terjadi karena pengaruh integritas dan 

moralitas yang bertalian dengan legal 

reasoning. A dificalty it self in the corruption 

law enforcement. Satu kesulitan tersendiri yang 

amat nyata dalam penegakan hukum tindak 

pidana korupsi.  
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2. Pemberantasan korupsi di Indonesia, kuat dalam 

konsep tetapi lemah dalam implementasi 

penerapan hukum. 

3. Penanganan tindak pidana korupsi terkesan 

berebutan antar lembaga penegak hukum, 

sehingga keluar dari ide dasar pemberantasan 

korupsi, dan enggan menciptakan sistem 

integral (integrated system) yang kuat sesuai 

konsep sistem peradilan pidana secara 

menyeluruh berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa 

yaitu Pancasila dan UUD 1945. 

4. Ada pengabaian terhadap perlindungan 

keuangan dan perekonomian Negara. 

Untuk mencapai hasil yang baik dalam 

pemberantasan korupsi, diharapkan semua sub-

sistem dalam system peradilan pidana berperan 

menurut tugas pokok dan fungsinya, tanpa harus 

membentuk lembaga baru. Cukup 

memberdayakan lembaga internal yang sudah 

ada. Kecuali itu, penguatan integritas dan 

moralitas aparat hukum perlu terus menerus 

diusahakan dan dilakukan yang pada akhirnya 
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tercipta dalam diri masing-masing iklim 

kesadaran akan pentingnya amanah yang 

diembannya itu demi melindungi keuangan dan 

perekonomian negara. Hal ini penting untuk 

mengisi kembali ruang-ruang yang kosong 

dalam diri setiap pribadi orang-orang yang 

disebut sebagai penegak hukum. Sebagaimana 

istilah yang amat popular “idda binafsika”.  
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RINGANYA HUKUMAN BAGI KORUPTOR DI 

MAMUJU 

Padli, S.Hi., M.H.1 

 

 

Latar Belakang 

Korupsi merupakan sebuah kejahatan Negara 

berimplikasi terhadap kesejahteran hidup masyarakat dan 

sangat mengganggu system pembanguanan dari segalah 

bidang persendihan kehidupan masyarakat baik hubunganya 

terhadap karakter para kontraktor dan karakter para pejabata 

dan para penegak hukum  

Begitu banyak kasus kasus korupsi akibat dari tingkah 

laku banyak para pejabat, para pejabat, penegak hukum 

pengusaha,pengacara seakan akan berjamaah dalam 

mebebaskan tersangka dalam kasus korupsi dengan 

mengenyampingkan proses dan mekanisme hukumya 

sehingga penerapnnya dalam pengambilan keputusan hakim 

mencari pasal yang terenendah dan memberikan 

keyakinannya dengan tuntutan paling maksimal dan sangat 

maksimalputusan sehingga karakter disparitas  pemidanaan 

                                                 
1 Dekan Fakultas Hukum/Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas 

Tomakaka 
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dalam tindak pidana korupsi terhadap pengadilan negeri 

Mamuju. Selalu Terdapat dua putusan tindak pidana korupsi 

yang menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap dua 

kasus yang sama. Perbedaan penerapan pasal yang 

dikenakan menyebabkan perbedaan sanksi pidana.  

Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan 

terkait dengan dasar pertimbangan hakim yang mnyebabkan 

terjadinya disparitas 

Ada sedikit sejarah tentang korupsi, korupsi sudah 

berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, 

Roma sampai abad pertengahan dansampai sekarang. 

Korupsi terjadi diberbagai sosial, tak terkecuali dinegara-

negara maju sekalipun. Di sosial Amerika Serikat sendiri 

yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. 

Sebaliknya, pada masyarakat yang sosial dimana ikatan-

ikatan sosial masih sangat kuat dankontrol sosial yang 

efektif, korupsi sosial jarang terjadi. Tetapi dengan semakin 

berkembangnya sosial ekonomi dan politik serta semakin 

majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-

pembukaan sumber alamyang baru, maka semakin kuat 

dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri 

untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha 

penggelapan. 
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Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini 

merugikan sosial dan dapat merusak kepemerintahan. 

Korupsi sangat sulit untuk dihilangkan bahkan sosial tidak 

mungkin dapat diberantas, oleh karena itu sangat sulit 

memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. 

Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengandasar-dasar 

sosial yang pasti. Akibat-akibat dari korupsi antara lain 

Pemborosan sumber-sumber, gangguan terhadap penanaman 

modal, bantuan yang lenyap, ketidakstabilan, revolusi sosial, 

pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan 

ketimpangan sosial budaya, pengurangan kemampuan 

aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, 

hilangnya kewibawaan administrasi. 

Oleh karena itu, salah satu cara yang efektif untuk 

mengatasi permasalahan korupsi bagi kami ialah dengan 

menerapkan hukuman yang tepat dan adil bagi para koruptor 

tersebut. Namun faktanya, di Indonesia hukuman bagi 

terpidana koruptor sangatlah ringan, sehingga tidak 

menimbulkan efek jera. 

Pengertian Hukuman 

Hukuman adalah tindakan yang diberikan terhadap 

seseorang karena melakukan kesalahan, dan dilakukan agar 

orang tersebut tidak lagi melakukannya. Bentuk hukuman 
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berupa hukuman badan, hukuman perasaan (diejek, 

dipermalukan, dimaki), dan lain sebagainya. (Wens Tamlair, 

1996) Menurut teori lainnya, hukuman adalah menghadirkan 

atau memberikan sebuah situasi yang tidak menyenangkan 

atau situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah 

laku. (H. Baharuddin, 2007) Menurut Al-Ghozali hukuman 

ialah suatu perbuatan di mana seseorang sadar dan sengaja 

menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk 

memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan 

jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam 

pelanggaran. 

Pengertian Korupsi 

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata 

kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, 

menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan 

pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta 

pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak 

wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik 

yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan 

keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak 

pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Perbuatan melawan hukum, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rusak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Politisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri
http://id.wikipedia.org/wiki/Legal
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
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2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, 

3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan 

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan 

semuanya, adalah 

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), 

2. Penggelapan dalam jabatan, 

3. Pemerasan dalam jabatan, 

4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai 

negeri/penyelenggara negara), dan 

5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara 

negara). 

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis 

adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan 

pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan 

korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, 

dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh 

dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, 

sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan 

sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti 

harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-

pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. 

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi 

bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyuapan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri
http://id.wikipedia.org/wiki/Kleptokrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Dimana
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Walau korupsi sering memudahkan kegiatan krimisnal 

seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, 

korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. 

Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, 

sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan 

kriminalitas|kejahatan. 

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, 

ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. 

Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di 

satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. 

Pengertian Kolusi 

Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di 

dalam satu bidang industri di saat beberapa perusahaan 

saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. 

Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar 

oligopoli, di mana keputusan beberapa perusahaan untuk 

bekerja sama, dapat secara signifikan memengaruhi pasar 

secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi 

berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi. 

Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur 

dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam 

melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan 

pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Oligopoli
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartel
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segala urusannya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi paling 

sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa 

tertentu (umumnya dilakukan pemerintah). Ciri-ciri kolusi 

jenis ini adalah: 

1. Pemberian uang pelicin dari perusahaan tertentu kepada 

oknum pejabat atau pegawai pemerintahan agar 

perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan 

barang dan jasa tertentu. Biasanya, imbalannya adalah 

perusahaan tersebut kembali ditunjuk untuk proyek 

berikutnya. 

2. Penggunaan broker (perantara) dalam pengadaan barang 

dan jasa tertentu. Padahal, seharusnya dapat dilaksanakan 

melalui mekanisme G 2 G (pemerintah ke pemerintah) 

atau G 2 P (pemerintah ke produsen), atau dengan kata 

lain secara langsung. Broker di sini biasanya adalah 

orang yang memiliki jabatan atau kerabatnya. 

Jadi secara garis besar, Kolusi adalah pemufakatan 

secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara 

Negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang 

merugikan orang lain, masyarakat dan Negara. 

Cara pencegahannya perusahaan (atau negara) 

membuat perjanjian kerjasama yang sehat dengan 

perusahaan (atau negara) lain yang dianggap tidak 

merugikan orang banyak untuk mencegah kolusi. 
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Pengertian Nepotisme 

Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman 

akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan 

kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks 

derogatori. Sebagai contoh, kalau seorang manajer 

mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara, 

bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan 

saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. 

Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi 

terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah 

satu bentuk dari pemilihan saudara. 

Kata nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang 

berarti “keponakan” atau “cucu”. Pada Abad Pertengahan 

beberapa paus Katolik dan uskup- yang telah mengambil 

janji “chastity” sehingga biasanya tidak mempunyai anak 

kandung – memberikan kedudukan khusus kepada 

keponakannya seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri. 

Beberapa paus diketahui mengangkat keponakan dan 

saudara lainnya menjadi kardinal. Seringkali, penunjukan 

tersebut digunakan untuk melanjutkan “dinasti” kepausan. 

Contohnya, Paus Kallistus III, dari keluarga Borja, 

mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal; salah 

satunya, Rodrigo, kemudian menggunakan posisinya 

kardinalnya sebagai batu loncatan ke posisi paus, menjadi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan_saudara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_Pertengahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Paus_%28Katolik_Roma%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Katolik
http://id.wikipedia.org/wiki/Uskup
http://id.wikipedia.org/wiki/Kardinal
http://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Kallistus_III
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Paus Aleksander VI. Kebetulan, Alexander mengangkat 

Alessandro Farnese, adik kekasih gelapnya, menjadi 

kardinal; Farnese kemudian menjadi Paus Paulus III. Paul 

juga melakukan nepotisme, dengan menunjuk dua 

keponakannya (umur 14 tahun dan 16 tahun) sebagai 

Kardinal. Praktek seperti ini akhirnya diakhiri oleh Paus 

Innosensius XII yang mengeluarkan bulla kepausan 

Romanum decet pontificem pada tahun 1692. Bulla kepausan 

ini melarang semua paus di seluruh masa untuk mewariskan 

tanah milik, kantor, atau pendapatan kepada saudara, dengan 

pengecualian bahwa seseorang saudara yang paling bermutu 

dapat dijadikan seorang Kardinal. 

Di Indonesia, tuduhan adanya nepotisme bersama 

dengan korupsi dan kolusi (ketiganya disingkat menjadi 

KKN) dalam pemerintahan Orde Baru, dijadikan sebagai 

salah satu pemicu gerakan reformasi yang mengakhiri 

kekuasaan presiden Soeharto pada tahun 1998. 

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi 

Di Indonesia, praktik korupsi sudah sedemikian parah 

dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi 

yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi 

sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar 

ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Aleksander_VI
http://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Paulus_III
http://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Innosensius_XII
http://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Innosensius_XII
http://id.wikipedia.org/wiki/Bulla_kepausan
http://id.wikipedia.org/wiki/1692
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kolusi
http://id.wikipedia.org/wiki/KKN
http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
http://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
http://id.wikipedia.org/wiki/1998
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tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif 

hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde 

baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari 

pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Walaupun demikian, 

peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur 

tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia 

sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 

4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni: 

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang 

pemberantasan tindakpidana korupsi, 

2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang 

pemberantasan tindakpidana korupsi, 

3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindakpidana korupsi, 

4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang 

perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

 

Pembahasan 

Sejak reformasi di gulirkan tahun 1988 yang lalu, 

berbagai kasus – kasus KKN di Indonesia yang terjadi 

puluhan tahun yang lalu satu persatu mulai terbongkar. 

Dimulai dari tuduhan pucuk pemimpin rezim orde baru, 
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lantas terkupaslah kasus KKN dengan berbagai ukuran yang 

dilakukan para pejabat negeri ini puluhan tahun yang lalu. 

Istana Negara telah berganti penghuni – penghuni, tapi 

masih saja terdengar berita – berita korupsi yang dilakukan 

oleh para pejabat Negara yang menghiasi layar kaca dan 

media cetak maupun elektronik nasional. Banyak sekali 

kasus KKN di Indonesia yang sulit di berantas, kebanyakan 

kasus – kasus KKN di Indonesia terhenti pada pembaringan 

rumah sakit, pengeluaran SP3 dan kalupun di jatuhi 

hukuman, sangat tidak memberi keadilan terhadap 

masyarakat miskin. Sebgai penggadai harga diri bangsa, 

budaya korupsi yang sudah cukup mengakar di system 

birokrasi pemerintahan Indonesia juga menjadi biang 

kebobrokan ekonomi nasional. Indonesia menjadi miskin 

bukan karena Indonesia tidak memiliki sumber daya alam 

yang bisa dimanfaatkan, akan tetapi Indonesia menjadi 

miskin karena akibat pengelola negeri ini mengambil uang 

yang bukan menjadi haknya. KKN merajalela di berbagai 

aspek dan dimensi kehidupan sosial. Yang menjadi korban 

tentu saja rakyak kecil yang harus hidup menderita. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan kasus – kasus KKN di 

Indonesia sulit untuk diselesaikan. Diantaranya faktor–faktor 

 tersebut adalah sebagai berikut: 

 



 

479 

 

1. Penyakit kronis bangsa Indonesia 

Selama hampir lebih tiga puluh dua tahun kekeuasaan 

rezim orde baru berkuasa, dalam kurun masa itu penyakit 

dan virus KKN berkembang subur. Keberadaannya 

dilindungi dan dikembangbiakan. Pertumbuhan yang cukup 

lama ini menyebabkan penyakit yang berbahaya ini 

menjangkit hampir seluruh birokrasi pemerintahan maupun 

non pemerintahan di indoensia. Dari level tertinggi pejabat 

negara, sampai level RT yang paling rendah. Perkembangan 

yang cukup subur ini berlangsung selama puluhan tahun. 

Akibatnya penyakit ini telah menjangkit sebagian generasi 

yang kemudian diturunkan ke generasi yang berikutnya. 

2.      Sistem pengakan hukum yang lemah 

Indonesia memiliki banyak sekali undang – undang 

dan landasan hukum yang mengatur tentang tindakan KKN. 

Isi dan kandungan undang – undang tersebut bisa saja di 

ubah sewaktu – waktu menyesuakan perkembangan yang 

ada. Yang menjadi persoalan adalah para penegak hukum itu 

sendiri. Munculnya istilah mafia hukum merupakan bukti 

kerendahan mental para penegak hukum di indoensia. Lagi – 

lagi karena pengaruh budaya KKN yang sudah cukup kronis 

menjangkit Indonesia. Para petugas hukum yang di tugaskan 

untuk mengadili para koruptor alih – alih menerima amplop 

dari para koruptor. 
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3.      Hukuman bagi Koruptor di Indonesia 

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 

Tahun 1999 joundang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis 

penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap 

terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: 

a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan denda palingsedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi 

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau 

perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1) 

b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dan 

paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3) 
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c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 12 (duabelas) tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 

(enamratus juta) bagi setiap orang yang dengan 

sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan 

secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan 

terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi 

dalam perkara korupsi. (Pasal 21) 

d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 12 (duabelas) tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan 

pasal 36. 

e. Pidana Tambahan 

1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau 

yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak 

yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik 

terpidana dimana tindak pidana korupsi 
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dilakukan, begitu pula dari barang yang 

menggantikan barang-barang tersebut. 

2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya 

sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan 

untuk waktu paling lama 1(satu) tahun. 

4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak 

tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian 

keuntungan tertentu yang telah atau dapat 

diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 

5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti 

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah 

putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap maka harta bendanya 

dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk 

menutupi uang pengganti tersebut. 

6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta 

benda yang mencukupi untuk membayar uang 

pengganti maka terpidana dengan pidana 

penjarayang lamanya tidak memenuhi ancaman 

maksimum dari pidana pokoknya sesuai 

ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 

jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang 
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pemberantasan tindak pidana korupsi 

danlamanya pidana tersebut sudah ditentukan 

dalam putusan pengadilan. 

Efek Jera bagi Koruptor 

Di Indonesia itikad untuk membuat jera koruptor 

masih sebatas wacana. Beberapa usulan pernah dilontarkan 

ke publik oleh para pakar untuk hukuman koruptor. Seperti 

hukuman mati, pemiskinan, baju tahanan, hukuman sosial, 

bahkan penjara seumur hidup. Namun, yang baru terwujud 

adalah membuat seragam bagi tersangka korupsi. Tujuannya 

membuat malu tersangka korupsi. Usulan yang lainnya? 

Hilang tanpa jejak. Sepertinya hukum yang ringan tidak 

membuat jera para pelaku koruptor. Mereka masih 

sumringah di hadapan kamera TV dan tidak ada rasa 

penyesalan sama sekali. Bahkan ada beberapa pelaku 

korupsi, setelah bebas dari penjara, melakukan korupsi lagi 

atau duduk di jabatan semulanya. Berdasarkan analisa kami, 

hukuman bagi koruptor tersebut seperti yang tercantum 

dalam UU Tipikor di atas itu pada faktanya sama sekali 

tidak menimbulkan efek jera. Hal ini disebabkan oleh 

diantaranya: 

1. Hukuman yang memang masih terlalu ringan. 
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2. Hukuman yang sangat ringan karena dakwaan jaksa 

yang lemah. 

3. Harta koruptor yang sudak terbukti sama sekali tidak 

disita. 

4. Korupsi sudah menjadi hal yang lumrah dalam suatu 

birokrasi. 

5. Kurangnya legitimasi hukum tipikor karena 

disebabkan peradilan yang tidak kredibel serta juga 

sering menjadi sumber sogok-menyogok. 

6. Penerapan hukuman yang juga tidak berkeadilan, 

dimana apabila yang menjadi tersangka korupsi dari 

seorang pejabat besar maka hukuman akan semakin 

tumpul. 

7. Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama 

sehingga tidak adanya rasa takut bagi para koruptor. 

8. Peranan KPK, BPK, dan Kepolisian yang juga masih 

rendah dalam pengungkapan kasus korupsi. 

Sebenarnya masih banyak fakta-fakta di lapangan 

yang terjadi pada hukum korupsi di Indonesia, 

sehingga hal tersebut sama sekali tidak menimbulkan 

efek jera bagi pelakunya. Beruntung untuk koruptor 

Indonesia. Hukum penjara yang ringan alias sebentar, 

bahkan jauh di bawah tuntutan jaksa membuat hukum 

korupsi di Indonesia termaksud yang paling ringan. 
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Pasalnya, masa tahanan koruptor sudah dihitung 

semenjak menjadi tahanan di penjara. Dan bila ada 

peringatan hari raya besar, tahanan mendapat remisi 

(pemotongan masa tahanan) yang bisa membuat para 

koruptor cepat atau lambat akan menghirup udara 

bebas. 

  Miris memang melihat negara Indonesia yang masih 

menghukum ringan para koruptornya. Kasus korupsi di 

Indonesia masih dianggap sebagai kejahatan biasa. Sampai 

2012, Indonesia menempati posisi ke-4 sebagai negara 

terkorup di Asia. Namun perlu diingat, hukum yang berat 

belum sepenuhnya dapat menghilangkan korupsi dari sebuah 

negara. Kerja sama yang baik dari Pemerintah, Lembaga 

Keadilan, Media Massa, dan Masyarakat mempunyai andil 

besar dalam perang besar memberantas korupsi. 

Hukuman yang tepat bagi Koruptor 

Pada dasarnya, korupsi merupakan tindak pidana luar 

biasa yang harus mendapatkan hukuman yang amat sangat 

berat. Hal ini karena korupsi tergolong sebagai perampokan 

harta rakyat yang menyebabkan kemiskinan semakin 

bertambah, pembangunan yang gagal, serta banyak lagi 

kerugian besar lainnya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 

2, setelah menganalisis berbagai fakta-fakta dan opini-opini 
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para pakar, maka akan lebih baik jika korupsi dihukum 

dengan hukuman mati, sebagaimana firman Allah dalam 

surah Al-Maidah ayat 33 yang artinya: 

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang 

yang memerangi Allah dan Rosul-Nya dan membuat 

kerusakan di muka bumi, bagi pembunuh hendaknya 

dibunuh, bagi perampok yang membunuh korbannya 

hendaknya disalibkan, bagi perampok yang hanya 

merampas harta korbannya maka hukumannya 

dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan 

sebatas pergelangannya”. Dianalogikan dengan 

perampokan, yaitu korupsi dilakukan dengan 

kekuatan dan kekuasaan dan yang telah dikorupsi 

telah mencapai satu nishab/batas minimal maka 

dikenakan dengan hukum potong tangan secara 

bersilangan sebatas pergelangan tangan. (Nishabnya 

seberat emas 93,6 gram, akhir bulan Maret 2013 

emas 1 gram seharga Rp.4.950.000,00 maka 

nishabnya= Rp. 46.332.000,00). Ide tentang 

hukuman mati untuk koruptor sudah bukan barang 

baru. 

Juga sudah ditentang oleh orang-orang yang merasa 

dirinya pembela hak asasi manusia. Padahal hukuman begini 

pasti jauh lebih gampang, asal ditentukan nilai nominal 
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minimal korupsinya sebagai batas untuk diberlakukannya 

hukuman mati, dan interval antara dijatuhkannya vonis 

dengan eksekusi tidak lebih dari 3 x 24 jam. Para tervonis 

hukuman mati tidak perlu menderita ketidakjelasan 

menunggu-nunggu eksekusinya. Bukan hanya membuat 

mereka menunggu, tapi itu juga menghabiskan uang negara 

untuk memberi mereka makan tiap hari sampai matinya. 

Jika model hukumannya masih seperti yang 

divoniskan pada koruptor saat ini, dari mana bisa muncul 

efek jera? Jangan-jangan mereka memang berpikiran seperti: 

melakukan korupsi adalah usaha, tertangkap dan dihukum 

adalah pengorbanan, lalu keluar dari penjara dengan 

simpanan harta berlimpah adalah masa depan yang cerah 

menanti. 

Namun selain hukuman mati, ide bahwa hukuman 

bagi koruptor harus memiskinkan dan mempermalukan juga 

harus dilakukan. Untuk yang terakhir, mungkin agak susah 

karena sangat bisa jadi para koruptor sudah tidak punya 

malu. Tapi setidaknya, mereka harus merasakan harta 

kekayaan mereka dikurangi dalam jumlah yang besar-

sebagaimana mereka mengurangi uang negara. 

Pertama, vonis yang wajib dijatuhkan kepada setiap 

koruptor tanpa kecuali adalah mengembalikan dana senilai 

yang dia korupsi. Jika dia tidakmampu membayar itu, harta 
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kekayaannya harus disita oleh negara untuk dilelang hingga 

nilainya mencapai jumlah dana yang harus dia kembalikan 

[kepada negara]. Penyitaan tetap harus dilakukan bahkan 

jika itu meliputi seluruh harta kekayaan si koruptor. Jika 

masih kurang, tambahkan pada masa hukuman penjara 

baginya. Panjangnya hukuman penjara tambahan ditentukan 

berdasar jumlah yang tidak dia bayarkan, tanpa ada batas. 

Kedua, vonis hukuman penjara inti (yang bukan 

tambahan) ditetapkan sesuai aturan yang berlaku. Kita 

semua pasti tahu embel-embelnya: dengan penyesuaian pada 

prinsip dan rasa keadilan. Ketiga, terkait dengan fasilitas dan 

akomodasi yang dia dapat dipenjara, harus dibatasi dengan 

menggunakan dasar perhitungan standar hidup masyarakat 

setempat. 

Kesimpulan 

Saat ini di Indonesia, berdasarkan ketentuan undang-

undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 

tahun 2001, tetapi sangat dipengaruhi berbagai unsur baik 

dari kalangan pengacara, jaksa dan terdakwa sehingga hakim 

tdak secara adil dalam memutuskan sehingga tindak pidana 

korupsi masih sangat ringan bagi para koruptor. 

Hukuman tersebut, masih belum menimbulkan efek jera, 

sehingga sehingga orang masih merasa senag berkorupsi 
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tidak membuat jera para pelaku koruptor. Mereka merasa 

tidak ada sangsi moral yang kurang dimediyakan khususnya 

di daerah Mamuju dan tidak ada rasa penyesalan samasekali. 

Bahkan ada beberapa pelaku korupsi, setelah bebas dari 

penjara, melakukan korupsi lagi atau duduk di jabatan 

semulanya. 

Adapun hukuman yang sangat tepat bagi koruptor ialah 

dengan hukuman memiskinkan koruptor Sanksi kehormatan 

karena khusunya daerah bugis masi tinggi nilai sanksi moral 

(siri) dengan menampilkan koruptor pada daerah keramaian 

sehingga dapat menimbulkan efek jerak jera. 

Selain itu, koruptor juga harus dimiskinkan serta tidak 

membedakan apakah ia pejabat atas atau kalangan bawah, 

apapun itu, hukuman harussama dan adil. 

Saran 

1. Melakukan pencegahan tindak pidana korupsi 

melalui pemahaman pengelolaan keuangan 

negara yang masih menimbulkan multi tafsir 

tentang penggunaan anggaran karena masih 

banyaknya pejabat yang kurang memahami 

2. Hakim dengan kewenangan menjatuhkan vonis 

terhadap pelaku korupsi lebih mengedepankan 
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aturan undang-undangnya ketimbang 

keyakinannnya dalam memutuskan perkara  

3. Para pengacara, atau penuntut umum segera 

dilakukan pengawasan untuk menghindari 

berjamaah dalam membebaskan terdakwa, atau 

meringankan terdakwa dari tuntunan yang 

sesungguhnya besar memberatas korupsi. 
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DISPARITAS VONIS PIDANA KASUS KORUPSI DAN 

RENDAHNYA VONIS PERKARA KORUPSI DI 

PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI 

KENDARI 

Herman, S.H., LL.M.1 

 

Latar Belakang 

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu 

corruptio yang artinya penyuapan, corruptore yaitu 

merusak2.gejala dimana para pejabat, badan-badan negara 

menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, 

pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. adapun arti harfiah 

dari korupsi dapat berupa:  

a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, 

kebejatan dan ketidakjujuran3. 

b) Perbuatan buruk seperti penggelapan uang, 

penerimaan uang sogok, dan sebagainya4.  

c) Korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok; 

memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan 

                                                 
1 Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Haluoleo 
2Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hal. 

8 
3S. Wojowasito WJS Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris Indonesia, 

Indonesia Inggris, (Bandung: Hasta. 1976) Hal. 156 
4Ibid 
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sebagainya).  

d) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, 

penerimaan uang sogok dan sebagainya).  

e) Koruptor (orang yang korupsi)5 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang 

busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan korupsi maka 

akan menemukan suatu kenyataan karena korupsi 

menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, 

jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, 

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan dalam pemberian, 

faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau 

golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan 

jabatannya. Dengan demikian maka dapat kita simpulkan 

bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang 

sangat luas yakni:  

a) Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau 

perusahaan) untuk kepentingan diri sendiri  

b) Busuk, rusak, suka memakai uang atau barang yang 

dipercayakan kepadanya6 

Sedangkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan atau aparat 

                                                 
5Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: 

Pustaka Amani., 1993) 1993 Hal. 135 
6Evi Hartanti,  Op.Cit, Hal. 9 
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pemerintah/negara.artinya dapat dilakukan siapa saja dari 

masyarakat umum. Hal ini diatur dalam pasal 2 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai 

berikut:  

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara dipidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp.1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah).  

2. Dalam hal Tindak pidana Korupsi sebagaimana 

dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan 

tertentu, pidana mati diajatuhkan.  

 

a. Penyalahgunaan Kewenangan/Kekuasaan  

Hal ini diatur pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 

1999, yang bunyinya sebagai berikut :  

"setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 
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atau perekonomian negara, dipidana penjara paling 

sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).  

Berdasarkan rumusan pasal 3 di atas maka dapat 

diketahui bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan 

kewenangan/kekuasaan adalah:  

a) Dengan maksud; 

b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi;  

c) Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan;  

d) Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.  

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari 

Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009 mengamanatkan 

bahwa pengadilan tindak pidana korupsi berkedudukan 

disetiap ibu kota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya 

meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang 

bersangkutan. 

Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 Kabupaten dan Kota 



 

495 

 

yakni; Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Muna, Kab. 

Kolaka, Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe, Kab. Konawe 

Selatan, Kab. Konawe Utara, Kab. Buton, Kab. Buton Utara, 

Kab. Wakatobi, Kab. Bombana, Kab.Konawe Kepulauan, 

Kab. Kolaka Timur, Kab. Muna Barat, Kab.Buton Selatan 

dan Kab. Buton Tengah. Dari 17 kabupaten dan kota yang 

ada pengadilan negerinya hanya 7 yakni; Kota Kendari, 

Konawe Selatan, Konawe, Bau-Bau, Buton, Raha Dan 

Kolaka dan saat ini hanya pengadilan negeri Kendari yang 

mengadili tindak pidana korupsi. 

Pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri 

Kendari di bentuk atas dasar Surat Keputusan Mahkamah 

Agung No:153/KMA/SK/X/2011 dan mulai efektif bekerja 

pada bulan 11 tahun 2011 dengan jumlah Hakim 5 orang 

yang terdiri dari 2 orang hakim karir dan 3 orang hakim ad 

hoc dan telah memutus perkara tindak pidana korupsi 

sebanyak 3 kasus. Tahun 2012 telah memeriksa dan 

memutus 21 kasus dengan jumlah hakim 7 orang terdiri dari 

4 hakim karir dan 3 hakim ad hoc, dan pada tahun 2013 

sampai dengan bulan Oktober telah dan sedang memeriksa 

dan memutus perkara sebanyak 18 kasus dengan tambahan 

hakim karir 1 orang jadi jumlah hakim 8 orang dengan 

dibantu 5 orang tenaga administrasi. 

Sedangkan Pada tahun 2017 ini telah memutus 30 
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kasus korupsi dengan rata-rata Vonis satu tahun 3 bulan 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:7 

Tabel 8 Putusan Perkara Tipikor Tahun 2017 Pada PN 

Kendari 

NO. NAMA 

PERKARA 

NAMA 

TERDAKWA 

PUTUSAN 

1. 38/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

Kdi 

 

SAMSURIA

TI RIDWAN 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun) 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

2. 37/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

Kdi 

 

Dr. ARMAN, 

S.Ag, M.Sos.I 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun) 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

3. 34/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

Kdi 

 

  LA RAKESI 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 1 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Kurungan (2 Bulan) 

                                                 
7Tabel yang didapatkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

Pengadilan Negeri Kendari, http://sipp.pn-kendari.go.id/, di Lihat Hari 

senin, 13 November 2017, Pukul 21.41 WITA. 
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4. 33/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

Kdi 

 

  CICIN 

SALAMA 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (3 Tahun 6 Bulan) 

Pidana Tambahan (Uang 

pengganti Rp. 346.833.700; 

Subsidair 6 (enam) bulan) 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

5. 32/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

Kdi 

 

1.Drs. 

NAZARUDD

IN SAGA, 

M.Si 

2.LA 

PALAKA, SE 

 

1. Pidana Kurungan (1 Tahun 

8 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Kurungan (3 Bulan)                            

2. Pidana Kurungan (1 Tahun 

3 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Kurungan (4 Bulan) 

6. 31/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

Kdi 

 

BAHARUDD

IN. S,ST Bin 

KAMBA 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 4 Bulan) 

Subsider Kurungan (3 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 
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7. 30/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

Kdi 

 

SUWITO 

KAENI, 

SKM, M.M 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (2 Tahun) 

Subsider Kurungan (3 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

8. 29/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

Kdi 

 

Ir. RIDWAN 

alias ACIL 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) 

Subsider Kurungan (3 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

9. 26/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

  ZAINUL, 

S.Ap.,MM. 

Bin TOLA 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) 

Subsider Kurungan (3 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

10. 23/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

Ir. H. ANDI 

NASIR L, 

MS 

 

Pidana Kurungan (1 Tahun) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Kurungan (3 Bulan) 

11. 22/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

MUH. 

ASWAD 

LAEMBO, 

SE 

Pidana Kurungan (1 Tahun) 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 
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12. 21/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

ZAINAL 

KOEDOES, 

SH.,M.Si 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

13. 20/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

SUTAMIN 

REMBASA, 

S.Pd.,M.Si 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 3 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

14. 19/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

YUSRAN, 

S.Pd 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 3 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

15. 18/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

Drs. HAMID, 

M.Kes Bin 

LA PARIDI 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) 

Pidana Kurungan (3 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

16. 16/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

RIDWAN 

 

Pidana Kurungan (1 Tahun 4 

Bulan) 



 

500 

 

KDI 

 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Pidana Tambahan 

Subsider Penjara (4 Bulan) 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

17. 15/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

USMAN 

DAENG 

PABILLA 

 

Pidana Kurungan (2 Tahun 8 

Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

18. 14/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

ANDRIANI 

OKTORINA. 

A, S.E. 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) 

Pidana Tambahan 

(Menghukum terdakwa 

ANDRIANI OKTORINA, 

SE membayar uang 

pengganti sebesar 

Rp.548.248.243,-(lima ratus 

empat puluh delapan juta dua 

ratus empat puluh delapan 

ribu dua ratus empat puluh 
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tiga rupiah)kepada Negara 

Cq. Kas Daerah Pemerintah 

Daerah Kolaka Timur, dan 

jika terdakwa tidak 

membayar uang pengganti 

paling lama 1 (satu) bulan 

setelah putusan pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum 

tetap, maka harta bendanya 

dapat disita oleh Jaksa dan 

dilelang untuk menutupi 

uang pengganti tersebut, 

dalam hal terpidana tidak 

mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar 

uang pengganti maka diganti 

dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun) 

Subsider Kurungan (5 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

19. 13/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

M. AGUNG 

YUDIARTA, 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 4 Bulan) 



 

502 

 

KDI 

 

S.H.,M.H. 

 

Pidana Tambahan 

(Memerintahkan uang 

pengganti sebesar Rp. 

337.921.450 (tiga ratus tiga 

puluh tujuh juta sembilan 

ratus duapuluh satu ribu 

empat ratus lima puluh ribu 

rupiah) yang dititipkan 

Terdakwa di Kejaksaan 

Negeri Kolaka untuk 

disetorkan ke kas Daerah) 

Subsider Kurungan (3 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

20. 12/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

JABAL NUR, 

S.Ag.,M.Pd 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 4 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Penjara (1 Bulan) 

Lain-lain (pengembalian 

uang dari terdakwa atas 

kerugian Negara sejumlah 

Rp 54.400.000,- (lima puluh 
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empat juta empat ratus ribu 

rupiah) berdasarkan Berita 

Acara Penitipan Barang 

Bukti tanggal 22 Maret 2017 

dirampas dan disetorkan ke 

Kas Negara) 

21. 11/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

HASTAR 

FITRAYADI, 

S.Ip 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (2 Tahun) 

Subsider Kurungan (2 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

22. 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

ASRINA 

MASRID, 

ST.,MM. 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 1 Bulan) 

Subsider Kurungan (2 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

23. 9/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

MUH. 

YASIN, 

S.E.,M.Si. 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 5 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

24. 8/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

M. 

SYAFRUDDI

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 5 Bulan) 
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KDI 

 

N, S.E. 

 

Pidana Kurungan (1 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

25. 7/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

H. ANDI 

FARIED 

SALATTAN

G, S.E. 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 5 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

26. 6/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

YAMIN 

CAHYADI, 

S.T. Bin 

ABDUL 

GANI EBE 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Penjara (1 Bulan) 

27. 4/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

Ir. MUH. 

YAMIN 

IMRAN Bin 

LA ODE 

POIBARA 

IMRAN 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (2 Tahun 8 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Subsider Kurungan (3 Bulan) 

Lain-lain (Memerintahkan 

uang tunai sebesar Rp. 

118.214.000,- yang diterima 

oleh Kejaksaan Negeri Muna 
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dirampas dan segera 

disetorkan ke Kas Negara/ 

Daerah sebagai pembayaran 

uang pengganti) 

28. 3/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

LA ODE 

SADELI, 

S.T.,M.T. 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 4 Bulan) 

Pidana Kurungan (2 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

29. 2/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

ASWAN, 

S.Pd 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 2 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Diserahkan Kepada 

Pemerintah/Negara 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

30. 1/Pid.Sus-

TPK/2017/PN 

KDI 

 

NUZUL 

QADRI, S.S. 

 

Pidana Penjara Waktu 

Tertentu (1 Tahun 2 Bulan) 

Pidana Denda 

Rp.50.000.000,00 

Diserahkan Kepada 
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Pemerintah/Negara 

Subsider Kurungan (1 Bulan) 

Subsider Denda 

Rp.50.000.000,00 

Analisa Disparitas Vonis Pidana Kasus Korupsi di 

Pengadilan Negeri Kendari 

Disparitas  pidana  adalah  penerapan  pidana  yang  

tidak  sama  terhadap  tindak pidana yang sama atau 

terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat 

diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas8.  Dari 

pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana 

timbul karena adanya ketidaksamaan didalam putusan 

hakim terhadap penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana 

yang sama dan menimbulkan akibat yang sama. Ada banyak 

faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, 

akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan 

terjadinya disparitas tersebut, masalah ini akan terus terjadi 

karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dan 

sanksi pidana maksimal dalam perundang-undangan pidana 

yang berlaku di Indonesia. 

                                                 
8Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan 

Pidana, Alumni, Bandung, hlm.52. 
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Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi di pengadilan Negeri Kendari yang didakwa 

melanggar pasal 2 dan 3 UU 31 tahun 1999 ancaman 

hukuman penjara 1-20 tahun, namun kenyataanya 

hakim menjatukan rata-rata 1 tahun 3 bulan dan denda 

50 juta, ini menggambarkan rendahnya vonis hakim 

dan terkesan vonis copy paste baik pidana penjara 

maupun denda. 
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ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA 

PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI 

TINDAK PIDANA KORUPSI GORONTALO 

Dr. Yusrianto Kadir, S.H., M.H.1 

 

Kasus korupsi bukanlah masalah baru yang 

dihadapi oleh aparatur negara, kasus yang dimana hampir 

setiap negara maju maupun negara berkembang tak 

terkecuali Indonesia. Suatu tindak pidana yang 

menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara 

dan sangat merugikan kepentingan masyarakat.2 Tindak 

Pidana Korupsi menurut Undang-undang Tipikor adalah 

sebagai jenis tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara serta menghambat 

pembangunan nasional.3 Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan 

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

                                                 
1 Dosen dan Ketua Tim Kerja Perekaman Persidangan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Universitas Gorontalo. 
2 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 2. 
3 Konsiderans Menimbang Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi 
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undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Pengertian dari Tindak Pidana 

Korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang 

terdapat di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur di dalam Pasal 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 

22, 23 dan 24. 

Dalam proses penegakan hukum pidana yang 

apabila menyangkut penanganan suatu tindak pidana yang 

terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku baik 

sebelum perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan dengan 

jalan mempengaruhi orang lain sedemikian rupa untuk 

melakukan perbuatan pidana, atau dengan jalan 

memberikan upaya kepada orang lain untuk dapat 

melaksanakan perbuatan pidana yang dimaksud maka 

akan terkait dengan Pasal 15 dan 16 UU Tipikor dan juga 

Pasal 55 KUHP. Pasal tersebut secara teoritik dikenal 

dengan apa yang disebut dengan deelneming 

(penyertaan).4 Dalam kasus ini, deelneming berkaitan 

dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 

                                                 
4 Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan 

Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Yogayakarta: Ghalia Indonesia, 

1988), hlm. 141 
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(satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan 

tanggungjawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana 

itu.5 

Dalam Pasal 15 UU Tipikor menyebutkan setiap 

orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau 

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

korupsi, dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai 

dengan Pasal 14. Mengenai ancaman pidana orang yang 

turut serta terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang 

menyebutkan orang yang turut serta melakukan 

perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 

Jadi berdasarkan kedua pasal tersebut orang yang turut 

serta melakukan tindak pidana korupsi ancaman 

pidananya sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.6 

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana 

khusus, karena itu ancaman pidananya juga khusus tidak 

seperti tindak pidana lainnya, yaitu meliputi pidana mati, 

pidana penjara dan pidana denda (pidana pokok). Selain 

memuat tentang pidana pokok bagi para pelaku tindak 

                                                 
5 Loebby Loqman, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak 

Pidana, (Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995), 

hlm. 59 
6 

 
http://m.hukumonline.com, “Tindak Pidana Korupsi”, diakses pada 

tanggal 12 Okt 2017 pada pukul 09:23 WIB 

http://m.hukumonline.com/
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pidana korupsi, juga terdapat pidana tambahan yaitu 

salah satunya pembayaran uang pengganti.7 Pemberian 

hukuman tambahan baru bisa diberikan apabila 

hukuman pokok sudah terlebih dahulu dijatuhkan.8 

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 

Tahun 2001, bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan 

kepada pelaku Tipikor adalah Pidana Penjara dan Pidana 

Denda tergantung bobot dan kualifikasi Tipikor yang 

dilakukan. Hal ini berbeda dengan aturan KUHP yang 

hanya memberikan hukuman salah satu saja dalam suatu 

tindak pidana, penjara atau denda.9 

Di dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi 

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas 

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang 

telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Jadi untuk 

mengenakan pidana diperlukan undang-undang (pidana) 

terlebih dahulu, dan pembentuk undang-undanglah yang 

menetapkan peraturan tentang pidananya, namun bukan 

hanya mengenai crime ataupun delictum, tapi juga tentang 

                                                 
7 Perihal pembayaran uang pengganti terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) 

huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) 
8 K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1977), hlm. 44 
9 Ibid, hlm. 45 
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perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.10 

Pemberian pidana menurut Prof. Sudarto adalah 

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi persyaratan 

tertentu. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana 

itulah yang dikenai pemidanaan atau sinonim dengan 

perkataan penghukuman, penjatuhan atau pemberian 

pidana oleh hakim.11 Perihal dasar-dasar dalam 

penjatuhan putusan, hakim dalam pengambilan putusan 

dilakukan setelah masing-masing hakim anggota 

majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan 

serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan 

musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha 

agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182 ayat (2) 

KUHAP). Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, 

putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila hal ini 

juga tidak diperoleh maka putusan yang dipilih adalah 

yang menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) 

KUHAP). 

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus 

dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang 

                                                 
10 Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan 

Praktek Peradilan, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 15 
11 PAF Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: CV 

Armico, 1984), hlm. 49 
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pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat 

penting karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana 

adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. 

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam 

doktrin hukum acara pidana diantaranya, Sistem Keyakinan 

Belaka (Conviction In  Time)12,  Teori  Pembuktian Positif 

(Positief Wettelijk Bewijstheorie)13, Teori Pembuktian 

berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (Negatief 

Wettelijk).14 

Dalam tulisan ini saya menitikberatkan pada sistem 

pembuktian berdasarkan Undang- Undang secara negatif 

(Negatief Wettelijk). Menurut sistem ini, hakim tidak 

sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan 

cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi 

harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah 

melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini 

haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari 

alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan 

pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat 

bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak 

                                                 
12 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 252 
13 Ibid, hlm. 251 
14 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, 

(Bandung: Alumni, 2008), hlm. 28 
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terpisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang pengadilan 

dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, 

musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 

ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka 

bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak 

pidana korupsi adalah berupa putusan pemidanaan 

(veroordeling). 

Dalam hal pemberian pidana dikenal 3 golongan 

utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana atau 

lebih dikenal dengan istilah teori pemidanaan, yaitu: 

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Quia 

Peccatum/Rettributive/ Vergeldings Theorieen)15; 

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utillitarian/Doel 

Theorieen/Ne Peccetur)16; 

c. Teori Gabungan atau Teori Integratif (Verenigings 

Theorieen)17. 

Selain itu, pada Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP 2005 

telah menetapkan tujuan pemidaan, yaitu: 

1. Pemidanaan bertujuan 

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 

                                                 
15 Eni Hartati, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm. 57-58 
16 Ibid 
17 Ibid 



 

515 

 

menegakkan norma hukum demi pengayoman 

masyarakat; 

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 

pembinaan sehingga menjadi orang yang baik 

dan berguna; 

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh 

tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan 

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat 

dan; 

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan 

dan merendahkan martabat manusia. 

Tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas 

seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam 

menjatuhkan putusannya sehingga pidana yang 

dijatuhkan akan membawa efek pencegahan baik bagi 

pelaku tindak pidana (prevecy special) maupun 

masyarakat pada umumnya (prevenncy general). 

Dalam menetapkan peraturan pidana dalam situasi 

konkret tersebut, hakim mempunyai kebebasan:18 

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari 

minimum ke maksimum dalam perumusan delik 

                                                 
18 Ibid, hlm. 44 
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yang bersangkutan; 

2. Memilih pidana pokok yang mana yang patut 

dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, 

pidana kurungan atau pidana denda, sesuai dengan 

pertimbangan berat ringannya perbuatan yang 

dilakukan; 

3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan 

seperti tersebut pada butir 1 dan 2, hakim dapat 

memilih apakah hakim dapat menjatuhkan pidana 

pokok dan tambahan atau hakim menjatuhkan 

hanya pidana bersyarat saja, manakala hakim 

memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan 

terpidana jika ia menjatuhkan pidana bersyarat saja. 

Hal ini akan lebih nyata jika Rancangan KUHP 

nasional telah menjelma dengan pidana pengawasan 

sebagai alternatif pidana penjara. 

Pada hakekatnya, hakim dalam memutuskan 

perkara pidana pasti akan ditemukan disparitas, hal ini 

dikarenakan hakim mempunyai kebebasan untuk 

memilih jenis pidana yang dikehendaki, dan juga hakim 

dapat memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, 

sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanya 
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sebatas maksimum dan minimumnya.19 

Namun tetap, berat ringannya putusan hakim 

dalam suatu perkara pidana juga dipengaruhi oleh 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan 

juga terhadap bukti dan saksi dalam perkara tersebut, 

keterangan terdakwa pun ikut berpengaruh didalamnya. 

Disparitas pidana dapat terjadi dalam berbagai 

kategori, yakni disparitas antara tindak pidana yang 

sama, disparitas pidana antara tindak pidana yang 

mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas 

pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dan 

juga disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh 

majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang 

sama.20 

Faktor-faktor yang menyebabkan disparitas 

diantara lain: 

a. Bersumber dari hakim sendiri, baik yang bersifat 

internal maupun eksternal yang tidak bisa 

dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut 

seseorang yang disebut sebagai human equation 

(insan peradilan) atau personality of judge dalam 

                                                 
19 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Cet. 5, (Bandung: Alumni, 

2008), hlm. 118 
20 http://www.metrosiantar.com, “Urgensi Pedoman Pemidanaan”, 

diakses pada tanggal 12 Okt 2017 pada pukul 16:11 WIB 

http://www.metrosiantar.com/
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arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh 

latar belakang sosial, pendidikan agama, 

pengalaman dan perilaku sosial; 

b. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa 

juga merupakan salah satu faktor yang menjadi 

penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam 

putusan hakim; 

c. Adanya batasan minimal dan maksimal dari sanksi 

pidana yang ditentukan oleh undang-undang 

mempunyai jarak yang terlampau besar 

menjadikan problem disparitas pemidanaan 

menjadi mengemuka 

Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana 

diperbolehkan misalnya pada Pasal 12 ayat (2) KUHP 

yang menyatakan “pidana penjara serendah-rendahnya 1 

(satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup” hal 

tersebut menunjukkan diperbolehkannya disparitas dalam 

penjatuhan pidana. Hal tersebut diperbolehkan sejauh 

berlandaskan yang beralasan (reasonable), yaitu  

dilandasi dengan filosofi atau tujuan yang sama, kriteria 

yang sama, penilaian atau ukuran yang sama dan 

pertimbangan hakim yang sama pula.21 

                                                 
21 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan 

Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 52 



 

519 

 

ANALISIS DISPARITAS PIDANA DAN RENDAHNYA 

VONIS PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA 

KORUPSI MANADO 

Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, S.H. dan Pascal David 

Wungkana1 

 

Latar Belakang 

Tindak pidana korupsi telah berkembang seiring 

dengan pertumbuhan Negara Indonesia. Pemberantasan 

tindak pidana korupsi ini memang membutuhkan suatu 

konsistensi dari pemerintah berserta penegak hukum dalam 

pelaksanaan undang-undang dan upaya-upaya pencegahan 

terjadinya tindak pidana korupsi. Perkembangan tindak 

pidana korupsi yang sistematik dan meluas tidak hanya 

berakibat pada adanya kerugian keuangan Negara atau 

perekonomian Negara. Selain itu, tindak pidana korupsi 

telah menyebabkan dirugikannya masyarakat luas karena 

hak-hak sosial dan ekonomi sebagaimana dijamin dalam 

Undang-Undang Dasar NRI 1945, dilanggar dengan 

maraknya tindak pidana korupsi.2  

                                                 
1 Anggota Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Sam Ratulangi 
2 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Melihat hal di atas, ternyata bahwa upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan cara-

cara yang luar biasa, dimana tindak pidana korupsi itu 

sendiri telah dikategorikan sebagai extraordinary crime atau 

suatu kejahatan luar biasa.  

Berbagai regulasi dibuat sebagai upaya memberantas 

tindak pidana korupsi. Sebut saja Undang-Undang Nomor 

24/Prp/Tahun 1960, kemudian ada Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1971, sampai pada Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa upaya 

pemberantasan korupsi tersebut telah dibuat dengan berbagai 

perubahan muatan yang disesuaikan dengan keadaan yang 

ada pada saat dibuatnya peraturan perundang-undangan 

tersebut, seperti perubahandan penambahan bentuk tindak 

pidana korupsi, perluasan subyek tindak pidana, 

perkembangan alat-alat bukti, dan beberapa perubahan 

lainnya. Selain itu, telah dibentuk pula lembaga Negara 

independen untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu 

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2002. 

Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002, telah dimuat mengenai adanya Pengadilan Tindak 
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Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus untuk memeriksa 

dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Tetapi 

selanjutnya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 

012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus 

hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan 

umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. 

Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-

undang tersendiri. 

Oleh karena itulah, muncul Undang-Undang Nomor 

46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 

dimana dalam Pasal 5 mengatur bahwa Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang 

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

tindak pidana korupsi. Dengan adanya peraturan ini, maka 

semua perkara tindak pidana korupsi akan diselesaikan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam 

undang-undang tersebut. 
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Dengan adanya KPK dan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi, menambahkan keyakinan masyarakat di Indonesia 

untuk adanya pemberantasan korupsi yang efektif dan adil. 

Dalam tahun 2016, perkara tindak pidana korupsi yang 

ditangani KPK telah mencapai tahap penyidikan ada 81 

perkara, tahap penuntutan ada 70 perkara, yang telah diputus 

dan berkekuatan hukum tetap ada 99 perkara, dan telah 

dieksekusi ada 76 perkara. Juga telah menangkap 58 

tersangka lewat 17 Operasi Tertangkap Tangan.3 

Di samping pencapaian KPK, terdapat beberapa 

kenyataan dalam praktik penegakan hukum yang masih 

belum sepenuhnya memenuhi nilai keadilan dan 

kemanfaatan bagi masyarakat. Sebut saja permasalahan 

pejabat penegak hukum yang terkait kasus korupsi. 

Indonesia Corruption Watch menyebutkan ada 25 orang 

termasuk 10 hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang 

dijerat KPK sejak Maret 2012.4 Selain itu, adanya 

permasalahan disparitas pidana dalam perkara sejenis dan 

rendahnya vonis yang dijatuhkan hakim dalam Pengadilan 

                                                 
3 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2016, Jakarta, 

hlm. 71. 
4 Detik.com, 25 Pegawai MA Dijerat KPK, ICW: Pengadilan Darurat 

Korupsi, diakses dari https://m.detik.com/news/berita/3676951/25-

pegawai-ma-dijerat-kpk-icw-pengadilan-darurat-korupsi, pada tanggal 10 

Oktober 2017, pukul 01.10 WITA. 

https://m.detik.com/news/berita/3676951/25-pegawai-ma-dijerat-kpk-icw-pengadilan-darurat-korupsi
https://m.detik.com/news/berita/3676951/25-pegawai-ma-dijerat-kpk-icw-pengadilan-darurat-korupsi
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Tindak Pidana Korupsi, sehingga terasa kurang memberikan 

efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Rata-rata 

hukuman yang diputuskan hanyalah 1 tahun 11 bulan sebut 

ICW.5 

Masalah disparitas pidana dan rendahnya vonis yang 

banyak terjadi di pengadilan tindak pidana korupsi, 

menimbulkan prasangka lemahnya penegakan hukum di 

Indonesia terutama dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi penegakan hukum terancam menurun karena 

rendahnya vonis terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam 

makalah ini akan diuraikan perihal disparitas dan rendahnya 

vonis perkara korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana 

Korupsi. 

Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Tindak Pidana 

Korupsi 

Tindak pidana korupsi dalam hukum pidana di 

Indonesia, termasuk pada tindak pidana khusus. Dimana 

tindak pidana khusus berarti suatu perbuatan yang 

pengaturan hukum pidananya menyimpang dari hukum 

                                                 
5 Tempo.co, ICW Sebut Vonis Tipikor tak Buat Jera Koruptor, diakses 

dari https://nasionaltempo.co/ read/852592/icw-sebut-vonis-tipikor-tak-

buat-jera-koruptor, pada tanggal 10 Oktober 2017, pukul 01.20 WITA. 

https://nasionaltempo.co/%20read/852592/icw-sebut-vonis-tipikor-tak-buat-jera-koruptor
https://nasionaltempo.co/%20read/852592/icw-sebut-vonis-tipikor-tak-buat-jera-koruptor
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pidana umum, baik dari hukum materil maupun dari hukum 

formil.6  

Beberapa alasan yang menjadikan tindak pidana 

korupsi sebagai tindaka pidana khusus, yaitu sebagai 

berikut:7 

1. Terdapat beberapa delik baru yang tidak ditemukan 

dalam KUHP seperti korupsi kerugian Negara dan 

gratifikasi; 

2. Hukum pidana korupsi mengakui korporasi sebagai 

subyek hukum yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana; 

3. Hukum pidana korupsi mengatur ancaman pidana 

kumulatif, dan kumulatif-alternatif serta ancaman 

pidana minimum khusus; 

4. Hukum pidana korupsi memiliki beberapa hukum acara 

yang menyimpang dari KUHAP seperti pembalikan 

beban pembuktian, perampasan asset, pembayaran uang 

pengganti dan peradilan in absentia 

Dalam hal ini, penulis akan membahas lebih lanjut 

mengenai ancaman pidana minimum khusus. Pengaturan 

pidana dalam KUHP tidak mengenal ancaman pidana 

                                                 
6 Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm. 

1. 
7 Ibid, hlm. 14-15. 
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minimum khusus. Yang diatur hanyalah pidana minimum 

umum yakni 1 hari untuk tindak pidana kejahatan maupun 

pelanggaran, pidana maksimum umum paling lama 15 tahun 

penjara dan tidak boleh lebih dari 20 tahun, dan pidana 

maksimum khusus dari beberapa pasal tertentu. 

Hukum pidana korupsi menentukan ancaman pidana 

minimum khusus dalam hampir semua ketentuan pidana 

kecuali pada Pasal 13 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Tabel 9 Ketentuan Ancaman Pidana Minimum Khusus 

dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 

Pasal-Pasal Ancaman Pidana 

Penjara Minimum 

Khusus 

Ancaman 

Pidana Denda 

Minimum 

Khusus 

Pasal 2, Pasal 

12, Pasal 12B 

ayat (2) 

4 tahun Rp. 200.000.000 

Pasal 6, Pasal 8, 

Pasal 21, Pasal 

22 

3 tahun Rp. 150.000.000 

Pasal 7, Pasal 10 2 tahun Rp. 100.000.000 
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Pasal 3, Pasal 5, 

Pasal 9, Pasal 

11, Pasal 23 

1 tahun Rp. 50.000.000 

 

 Diaturnya ketentuan mengenai pidana minimum 

khusus dalam hukum pidana korupsi, supaya menghindari 

diskresi penuntut umum dalam menetapkan tuntutan dan 

hakim dalam menjatuhkan pidana, yang terlalu rendah. 

Dengan adanya pembatasan ini, kiranya dapat mencegah dan 

menghilangkan tuntutan pidana dan putusan pidana yang 

tidak adil dan dari terjadinya disparitas pidana.8 

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang 

berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama (the same 

offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat 

berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of 

comparable seriousness) atau terhadap beberapa terdakwa 

yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama 

(complicity) tanpa disertai penalaran atau pertimbangan yang 

sahih (vaid reason).9 

 

                                                 
8 Ibid, hlm. 52. 
9 Ibid. 
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Penerapan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana 

Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi 

Manado Tahun 2017 

Dalam menyusun pembahasan mengenai penerapan 

pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan 

Negeri Tipikor Manado ini, penulis mengambil bahan data 

dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Manado. 

Dengan ketentuan data perkara yang diambil adalah perkara 

yang telah diputus hakim PN Tipikor Manado dalam waktu 

tahun 2017. Dari data yang diperoleh dengan total 31 

perkara, terdapat 23 perkara telah diputus oleh hakim dan 

sementara dalam tahap minutasi, juga terdapat 8 perkara 

yang sedang dalam tahap banding. 

 

Tabel 10 Klasifikasi Putusan Perkara Tipikor Tahun 

2017 Pada PN Manado 

Tahun Registrasi 

Perkara 

Telah diputus dan 

berkekuatan 

hukum tetap 

Tahap Banding 

2016 17 6 

2017 7 2 

 

Selanjutnya, penulis kemudian mengklasifikasi 

perkara berdasarkan delik-delik pasal dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-
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Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

 

Tabel 11 Klasifikasi Perkara Tindak Pidana Korupsi 

berdasarkan Jenis Delik 

Jenis Delik Pasal Yang 

Dilanggar 

Jumlah 

Korupsi Kerugian 

Negara 

Pasal 2 ayat (1) 6 

Korupsi Kerugian 

Negara 

Pasal 3 19 

Penyalahgunaan 

Jabatan 

Pasal 8 1 

Penyuapan Pasal 11 5 

 

Dari hasil klasifikasi, terdapat jenis korupsi kerugian 

negara, penyuapan, dan penyalahgunaan jabatan. Penulis 

kemudian menjabarkan pemberian pidana pada masing-

masing delik yang diklasifikasi. Didapati hasil sebagai 

berikut. 
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Tabel 12 Klasifikasi Pidana Masing-Masing Delik 

 
Jenis Delik Pasal 

Yang 

Dilang

gar 

Pidana 

Penjara 

pada 

atau di 

atas 

minimu

m 

khusus 

Pidana 

Penjara 

di 

bawah 

minimu

m 

khusus 

Pidana 

Denda 

pada 

atau di 

atas 

minim

um 

khusus 

Pidana 

Denda di 

atas 

minimu

m 

khusus 

Korupsi 

kerugian 

Negara 

Pasal 2 

ayat (1) 

6  5 1 

Korupsi 

kerugian 

Negara 

Pasal 3 19  19  

Penyalahgu

naan 

Jabatan 

Pasal 8 1  1  

Penyuapan Pasal 

11 

5  5  

 

 Disparitas pidana yang dianalisa terbagi atas 

beberapa kategori. Pertama, disparitas pidana terhadap 

tindak pidana yang sama. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi:  

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
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singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

Dari enam perkara telah diputus di atas ketentuan 

pidana penjara minimum khusus dengan pidana paling tinggi 

selama 5 tahun penjara sebanyak satu perkara dan selama 4 

tahun penjara sebanyak empat perkara. Sedangkan lima 

perkara delik serupa diputus pidana denda sesuai ancaman 

pidana denda minimum khusus yaitu sebesar Rp. 

200.000.000 dimana satu perkara dijatuhkan pidana denda 

sebesar Rp. 50.000.000. 

 Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan 

Negara lainnya adalah pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi:  

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
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penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 Dalam delik Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999, terdapat 16 perkara yang divonis penjara pada 

kisaran selama 1 tahun, lainnya selama 4 tahun satu perkara, 

selama 3 tahun 6 bulan satu perkara, dan selama 5 tahun satu 

perkara. Pidana denda yang dijatuhkan terdapat satu perkara 

sebesar Rp. 60.000.000, sedangkan 15 perkara lainnya 

dipidana denda sebesar Rp. 50.000.000. 

 Selain tindak pidana korupsi yang merugikan 

keuagan Negara dan perekonomian Negara, ada tindak 

pidana korupsi penyuapan dalam hal ini yang diputus di PN 

Tipikor Manado pada tahun 2017, yakni pelanggaran Pasal 

11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi:  

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji 

padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau 
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janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau 

yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah 

atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 

Semua perkara yang melanggar Pasal 11 tersebut 

dijatuhkan pidana penjara pada kisaran selama 1 tahun dan 

pidana denda sebesar. Rp. 50.000.000. 

Dari beberapa delik korupsi yang telah diputus PN 

Tipikor di tahun 2017, hanya satu perkara yang melanggar 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang 

menentukan bahwa:  

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara 

terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 

sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang 

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 

atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan 
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oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan 

perbuatan tersebut. 

 

Dalam satu perkara tersebut, majelis hakim 

memberikan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana 

denda sebesar Rp. 150.000.000. 

Kedua, disparitas pidana oleh satu majelis hakim yang 

sama. Dari 31 perkara tindak pidana korupsi yang telah 

diputus oleh PN Tipikor Manado tahun 2017, yang didata 

penulis, ditemukan tujuh majelis hakim yang sama. Yang 

paling banyak adalah satu majelis hakim pada sembilan 

perkara, diikuti pada delapan perkara, pada enam perkara, 

pada empat perkara, pada dua perkara, dan paling sedikit dua 

majelis hakim pada dua perkara berbeda. Untuk lebih 

jelasnya lihat tabel berikut: 

 

Tabel 13 Klasifikasi Perkara/Kasus oleh Satu Majelis 

Hakim yang Sama 

No Jumlah 

perkara 

pada satu 

majelis 

hakim 

Perkara 

Pasal 2 

ayat (1) 

Perkara 

Pasal 3 

Perkara 

Pasal 8 

Perkara 

Pasal 11 

I 9  5  4 

II 8 1 7   

III 6 3 2 1  
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IV 4  3  1 

V 2  2   

VI 1 1    

VII 1 1    

 

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim 

ke-I pada perkara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 

adalah sesuai ancaman pidana minimum khusus yang diatur 

undang-undang dengan satu perkara dipidana penjara selama 

1 tahun 8 bulan. 

Pada majelis hakim ke-II, dari satu perkara Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan tujuh 

perkara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga 

diputus dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai 

ancaman pidana minimum khusus masing-masing delik. Dua 

di antara perkara Pasal 3 diputus dengan pidana penjara 

selama 1 tahun 2 bulan, dan 1 tahun 4 bulan. 

Pada majelis hakim ke-III terdapat keseragaman 

menyeluruh antar tiap delik perkara yang diputus, yaitu 

pemberian pidana sesuai ancaman pidana minimum khusus.  

Pada majelis hakim ke-IV, dengan dua perkara yang 

diputus yakni Pasal 3 sebanyak tiga perkara dan Pasal 11 

sebanyak satu perkara. Di antara ke-empat perkara dengan 

dua jenis delik korupsi yang diputus ini, masing-masing 
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mendapat vonis pidana penjara yang berbeda. Dalam perkara 

Pasal 3, masing-masing diberikan vonis pidana penjara 

selama 5 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun 6 bulan. Sedangkan 

pada pasal 11 divonis pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan. 

Ke-empat perkara tersebut divonis pidana penjara di atas 

ancaman pidana minimum khusus meskipun tidak lebih dari 

5 tahun. Adapun pidana denda, divonis sama yaitu sebesar 

Rp 50.000.000 pada semua perkara yang diputus. 

Pada majelis hakim ke-V, dua perkara dalam Pasal 3 

diputus pidana sesuai ancaman pidana minimum khusus baik 

pada pidana penjara maupun pada pidana denda 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Dari klasifikasi data di atas, terdapat sembilan orang 

hakim yang termasuk ke dalam beberapa majelis hakim di 

atas. Di antara hakim-hakim tersebut, hanya ada satu hakim 

yang termasuk pada satu majelis hakim yang memutus 

semua perkara yang diperiksa melebihi ancaman pidana 

minimum khusus. Meskipun dalam pengambilan putusan 

harus melalui rapat musyawarah hakim, tetapi patut 

diperhatikan suatu perbedaan yang ada di antara hakim-

hakim yang memeriksa dan memutus perkara-perkara di 

atas. 
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Ketiga, disparitas pidana pada tindak pidana yang 

sama dengan satu majelis hakim yang sama atau perkara 

splitsing. 

 

Tabel 14 Jumlah Perkara yang Sama Menurut Pasal 

yang Dilanggar 

Pasal Yang 

Dilanggar 

Jumlah Perkara 

Yang Sama 

Jumlah 

Terdakwa 

Pasal 2 ayat (1) 1 3 

Pasal 3 4 10 

Pasal 8 - - 

Pasal 11 1 3 

 

Dalam satu perkara pelanggaran Pasal 2 ayat (1) 

dengan tiga terdakwa tidak terdapat perbedaan pidana baik 

penjara maupun denda.  

Perbedaan pidana terdapat pada satu perkara tindak 

pidana dengan satu majelis hakim pelanggaran Pasal 3 

dengan tiga terdakwa. Dimana ketiga terdakwa divonis 

pidana penjara yang berbeda, yaitu selama 4 tahun, 3 tahun 6 

bulan, dan 5 tahun. 

Selebihnya dalam tindak pidana yang sama dengan 

satu majelis hakim yang sama, dimana terdapat beberapa 

terdakwa, selain pada perkara yang disebutkan di atas, 
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semuanya divonis pidana sama pada masing-masing 

terdakwa. 

Keempat, disparitas pidana pada delik korupsi yang 

tingkat keseriusannya sama. Perlu diketahui bahwa Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah 

sama-sama jenis delik korupsi yang mensyaratkan adanya 

kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. 

Namun, melihat pada ketentuan ancaman pidana minimum 

khusus delik-delik tersebut, terdapat perbedaan. 

Perbedaan antara Pasal 3 sebagaimana tersebut di atas 

dengan delik  korupsi kerugian Negara dalam Pasal 2 ayat 

(1) yaitu mengenai tolak ukur masing-masing delik, dimana 

delik korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai perbuatan yang 

menentukan unsur “sifat melawan hukum” dalam rumusan 

pasal, bertolak ukur pada kaidah-kaidah dan keadilan 

masyarakat sedangkan delik korupsi kerugian Negara dalam 

Pasal 3 sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang, 

bertolak ukur pada asas-asas umum pemerintahan yang 

baik.10 Pada umumnya, untuk kedua delik tersebut 

dijatuhkan pidana sesuai atau berkisar pada ancaman pidana 

minimum khusus. 

                                                 
10 Ibid, hlm. 90. 
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Jika memperhatikan kesamaan tingkat keseriusan 

tindak pidana berdasarkan ketentuan pemberian ancaman 

pidana minimum khusus, maka didapati pelanggaran Pasal 3 

dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

Disparitas pidana terdapat dalam sedikit saja perkara yang 

menjatuhkan pidana di atas pidana minimum khusus yakni 

di antara 3 sampai 5 tahun, dibandingkan ancaman pidana 

penjara minimum khususnya adalah selama 1 tahun. 

Kelima, disparitas antara pidana yang dituntut oleh 

jaksa penuntut umum dengan pidana yang diputus oleh 

majelis hakim. Dari keseluruhan 31 perkara yang didata, 23 

perkara di antaranya, dituntut dan diputus adalah dakwaan 

subsidair dari dakwaan primair. Jika menghitung dari pasal 

primair yang didakwakan, maka terdapat 25 perkara dengan 

dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001, tetapi yang diputus adalah dakwaan subsidair 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebanyak 19 

perkara, dan empat perkara diputus berdasarkan dakwaan 

primair. Satu perkara dengan dakwaan primair Pasal 12 

huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan diputus 

dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Serta empat perkara dengan dakwaan primair Pasal 12 huruf 
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b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan diputus Pasal 

11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Juga, terdapat 30 perkara yang diputus pidana lebih 

rendah oleh majelis hakim daripada lamanya pidana yang 

dituntut jaksa penuntut umum. Hanya satu perkara yang 

dijatuhkan pidana oleh majelis hakim, melebihi lamanya 

pidana yang dituntutkan jaksa penuntut umum.  

Kebanyakan perkara yang diputus hanya terhadap 

dakwaan subsidair, dimana yang pastinya pasal yang 

didakwakan dengan jumlah ancaman pidana yang lebih 

rendah dari dakwaan primair. 

Melihat hasil data klasifikasi di atas, ternyata bahwa 

dari 31 perkara dengan empat pasal berbeda yang dipidana, 

yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 dan Pasasl 11 UU 

Tipikor, rata-rata diputus pidana penjara selama 2,03 tahun 

atau antara 1 sampai 5 tahun. Dibandingkan dengan tindak 

pidana korupsi sebagai extraordinary crime atau kejahatan 

luar biasa yang perlu penanganan secara luar biasa pula, 

maka ternyata penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim 

yang memutus perkara masih rendah. 

Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana 

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas 

pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi 



 

540 

 

hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan 

bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim 

dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa 

terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya.11 

1. Faktor Hukum 

Faktor hukum terjadinya disparitas pidana ada 

pada pengaturan pidana dalam perundang-undangan 

tindak pidana korupsi. Masalahnya pada perbedaan 

ancaman pidana minimalnya. Pasal 2 UU Tipikor 

mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan Pasal 3 

UU Tipikor mengatur pidana minimal 1 tahun. 

Dimana Pasal 2 dikenakan kepada siapa saja baik 

perorangan maupun korporasi yang melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri. Sedangkan Pasal 

3 khusus ditujukan kepada penyelenggara Negara 

yang menyalahgunakan wewenang untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua 

pasal mensyaratkan adanya kerugian Negara atau 

perekonomian Negara. Tetapi, pembuat undang-

undang menentukan berbeda batas minimum pidana. 

                                                 
11 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni: Bandung, 1986, hlm. 

9. 
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Padahal, dalam Pasal 3 lebih khusus diarahkan kepada 

penyelenggara Negara.12  

Pada praktiknya, Pasal 3 yang pada kebanyakan 

perkara sebagai dakwaan subsidair sering digunakan 

sebagai pasal yang diputus oleh hakim dibandingkan 

Pasal 2 ayat (1) yang digunakan sebagai dakwaan 

primair dengan pidana yang lebih tinggi.13 

2. Faktor Hakim 

Faktor penyebab disparitas pidana yang 

bersumber dari hakim meliputi sifat internal dan sifat 

eksternal. Sifat internal dan eksternal sulit dipisahkan, 

karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang 

disebut sebagai human equation atau personality of 

judge dalam arti luas menyangkut pengaruh-pengaruh 

latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, 

dan perilaku sosial. 

Faktor internal hakim adalah faktor yang 

berkenaan dengan kepribadian hakim itu sendiri. 

Mengenai latar belakang suku, agama, pendidikan dan 

mentalitas hakim cukup mempengaruhi hakim dalam 

memutus perkara yang bersentuhan dengan faktor 

                                                 
12 Indonesia Corruption Watch, Studi Atas Disparitas Putusan 

Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Policy Paper, 2014. Hlm 

40. 
13 Lihat halaman 10. 
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internal hakim tersebut. Sedangkan faktor eksternal 

dapat berupa pengaruh lingkungan sosial. Faktor ini 

secara tidak langsung maupun langsung dapat 

mempengaruhi kepribadian hakim bahkan 

mempengaruhi putusan hakim. Seperti faktor politik, 

ekonomi, dan lain-lain. Sangat sulit bagi seorang 

hakim untuk menutup celah dari pengaruh faktor-

faktor tersebut.14 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak 

pidana korupsi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, telah menentukan jenis-jenis tindak pidana 

korupsi, beserta ketentuan khusus yang menyimpang 

dari delik umum baik hukum acara maupun hukum 

formil. Ketentuan khusus tersebut juga mengatur 

penerapan ancaman pidana minimum khusus yang 

telah disesuaikan dengan masing-masing pasal tentang 

tindak pidana korupsi. Dengan yang paling rendah 

                                                 
14 Ibid, hlm. 41. 
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adalah pidana penjara selama 1 tahun dan pidana 

denda sebesar Rp 50.000.000, dan paling tinggi 

pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda 

sebesar Rp 200.000.000. 

2. Dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Tipikor 

Manado, ternyata rata-rata putusan yang dijatuhkan 

baik pada tindak pidana yang sama, pada perkara yang 

sama, atau oleh majelis hakim yang sama, terdapat 

perbedaan antara besaran pidana pada masing-masing 

perkara juga masing-masing terdakwa. Majelis hakim 

juga cenderung memutus pidana menggunakan pasal 

subsidair yang tentu lebih rendah daripada pasal 

primair. Sehingga pidana yang dijatuhkan rata-rata 

2,03 tahun atau di antara 1 sampain 5 tahun. 

3. Penyebab terjadinya disparitas pidana dan rendahnya 

vonis pidana terletak pada ketentuan yang diatur 

dalam perundang-undangan yang ternyata masih 

diatur berbeda terutama pada ancaman pidana 

minimum khusus pada tindak pidana yang muatannya 

sama. Juga pada hakim yang memutus perkara yang 

masih terpengaruh dengan faktor kepribadian dan 

faktor lingkungan dari hakim tersebut. 
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4. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara 

tindak pidana korupsi, masih terlalu rendah 

dibandingkan dengan jenis tindak pidana korupsi 

sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merumuskan 

saran sesuai permasalahan yang diangkat dalam pembahasan 

makalah ini, sebagai berikut: 

1. Perlu adanya peninjauan peraturan yang lebih jelas 

mengenai muatan pasal yang mengatur tindak pidana 

korupsi, sehingga dapat menyamakan setiap tindak 

pidana korupsi yang tingkat keseriusannya sama atau 

kemungkinan terjadinya akibat yang sama besarnya. 

2. Memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus 

perkara, terutama dari diskresi hakim yang mengabaikan 

ketentuan undang-undang sehingga menimbulkan opini 

masyarakat berupa dugaan terjadinya praktik penegakan 

hukum yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. 
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DISPARITAS DAN RENDAHNYA VONIS PERKARA 

KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI TINDAK 

PIDANA KORUPSI TERNATE 

Ahmad Mufti, S.H., M.H.1 

 

Pendahuluan 

Terselenggaranya pemerintahan Negara Republik 

Indonesia yang bersih dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (KKN) dapat mendukung kemajuan negara 

demi tercapainya cita-cita bangsa dan Negara Indonesia 

sesuai dengan amanat UUD 1945 yang diwujudkan dengan 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam penjelasan UU 

tersebut dinyatakan bahwa Negara Indonesia sedang dalam 

masa keprihatinan selama kurang lebih 30 tahun 

terkungkung dalam proses penyelenggaraan negara yang 

dirasuki unsur korupsi, kolusi dan nepotisme yang 

menyebabkan tidak berfungsi secara optimalnya 

penyelenggaraan negara. 

                                                 
1 Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Khairun, Ternate, 

Maluku Utara. 
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk 

melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat 

membantu memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, 

dengan memeriksa dan mengadili para koruptor dengan teliti 

dan seksama untuk kemudian menjatuhkan vonis yang dapat 

memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan 

yang dilakukan.  

Keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi masih 

diperlukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, 

meskipun dalam putusan yang dijatuhkan masih jauh dari 

rasa keadilan masyarakat, tapi paling tidak dalam 

penyelenggaraannya pengadilan tindak pidana korupsi selain 

tunduk terhadap hukum acara yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga 

mengatur secara khusus hukum acaranya tersendiri seperti 

penentuan hakim yang memeriksa, penetapan sidang dan 

batas maksimum pemeriksaan suatu perkara korupsi. 

Namun fenomena yang terjadi adalah banyak perkara 

korupsi yang diperiksa di pengadilan tindak pidana korupsi 

diputus dengan vonis yang rendah bahkan sebagian 

diantaranya divonis bebas, Disparitas dan rendahnya putusan 

yang dijatuhkan hakim dalam perkara korupsi semakin lama 
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semakin mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap 

wibawa pengadilan. 

Seperti yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dalam tahun 2017 

ini terdapat beberapa kasus yang kontroversi dalam 

penjatuhan vonisnya diantaranya adalah Perkara dengan 

nomor: 01/PID.SUS-TPK/2017/PN.TTE dengan terdakwa 

atas nama Ahmad Hidayat Mus mantan Bupati Kepulauan 

Sula Propinsi Maluku Utara yang divonis bebas oleh hakim, 

dan perkara dengan nomor: 11/PID.SUS-TPK/2017/PN.TTE 

dengan terdakwa atas nama Nawawi Meturan, S.Pd.I, 

perkara nomor: 12/PID.SUS-TPK/2017/PN.TTE dengan 

terdakwa atas nama Rusmi Umasugi, S.Pd, perkara nomor 

13/PID.SUS-TPK/2017/PN.TTE dengan terdakwa atas nama 

Idham Gailea dan perkara dengan nomor: 14/PID.SUS-

TPK/2017/PN.TTE dengan terdakwa atas nama Haiyun 

Umasugi, S.Ag yang divonis tidak lebih dari 7 bulan 

penjara, sementara vonis tertinggi yang pernah dijatuhkan 

diantaranya adalah selama 8 (delapan) Tahun penjara yang 

dijatuhkan kepada terdakwa Mahmud Syafrudin, ST mantan 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan 

Sula Propinsi Maluku Utara.2 

                                                 
2Data register perkara korupsi di PN Tipikor pada PN Ternate 
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Sebenarnya disparitas vonis yang dijatuhkan hakim, 

dibenarkan dalam hukum acara pidana dengan 

mempertimbangkan beberapa kondisi seperti peran masing-

masing pelaku yang berbeda menurut sifat jahatnya peran 

tersebut, kondisi pelaku setelah melakukan kejahatan, motiv 

dan tujuan, sikap batin serta adanya alas an-alasan yang 

memberatkan serta meringankan. Namun dalam perkara 

korupsi dimana perbuatan itu berkaitan dengan proses 

administrasi negara khususnya dalam hal pengelolaan 

keuangan negara biasanya perbuatan korupsi itu dilakukan 

oleh beberapa orang (korupsi berjamaah) yang mempunyai 

niat (motif) yang cenderung sama, serta mempunyai alasan 

pemberatan yang sama, yakni sama-sama Pegawai Negeri 

Sipil, maka jika ada disparitas vonis yang dijatuhkan oleh 

hakim terhadap kasus korupsi yang demikian tentulah tidak 

mencerminkan rasa keadilan. 

Disparitas hukuman yang bentuk lain adalah 

perbedaan beratnya hukuman pada suatu perkara yang 

(korupsi) dengan kerugian yang sama, jenis dana kegiatan 

yang sama, modus operandi yang sama, oleh pejabat dalam 

eselon yang sama namun dalam perkara atau tempat yang 

berbeda. 

Makalah ini membahas permasalahan “Disparitas Dan 

Rendahnya Vonis Perkara Korupsi Di Pengadilan Negeri 
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Tindak Pidana Korupsi” yang terjadi terutama di Pengadilan 

Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Ternate. 

Pembahasan 

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi yang ada 

pada Pengadilan Negeri Ternate ada sejak tahun 2012 dan 

telah menyidangkan banyak kasus korupsi yang terjadi di 

wilayah Maluku Utara dan sudah ratusan perkara yang telah 

diputus dengan variasi beratnya hukuman dari yang terendah 

yaitu 7 bulan penjara dan yang terberat adalah 8 tahun 

penjara selain ada beberapa kasus korupsi yang diputus 

bebas. 

Penjatuhan vonis dalam suatu perkara tunduk dalam 

mekanisme yang ada dalam KUHAP dimana perkara 

diperiksa melalui sidang dengan mengajukan bukti-bukti 

yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terdakwa dapat 

dipersalahkan. 

Berat ringannya vonis yang dijatuhkan itu sepenuhnya 

diserahkan kepada hakim yang menyidangkan perkara 

tersebut namun ternyata vonis yang dijatuhkan dirasa masih 

belum mencerminkan rasa keadilan, mengutip dari pendapat 
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Mardjono Reksodipuro3 yang mengatakan tujuan dari sistem 

peradilan pidana diantaranya adalah menyelesaikan kasus 

yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah 

ditegakkan dan yang salah dipidana; mengusahakan agar 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi 

lagi kejahatannya, namun cita hukum yang diharapkan oleh 

Mardjono tersebut tidak mungkin tercapai jika pelaku 

kejahatan hanya mendapatkan vonis yang rendah, ini akan 

menimbulkan paradigm pemikiran para pejabat untuk tetap 

melakukan korupsi. 

Kajian tentang disparitas putusan dalam perkara 

korupsi sangatlah banyak untuk itu kami tidak bermaksud 

untuk mengulang apa yang pernah dikaji, namun dengan 

mengutip pendapatnya Satjipto Raharjo4 yang mengatakan 

suatu penegakan hukum itu dipengaruhi oleh lingkungan 

dimana penegak hukum itu berada. Selain itu juga factor-

faktoe yang mempengaruhi penegakan hukum yang lain 

seperti pendapat dari Friedmann5 yakni komponen Struktural 

(aparat penegak hukum), komponen Substansial (ketentuan 

                                                 
3 Mardjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita. 1996. Sistem 

Peradilan Pidana: Perspektif eksistenialisme dan Aboliisionis. Cetakan 

kedua. Putra A. Bardi. Bandung. Hlm. 15 
4 Satjipto Rahardjo. 2011. Cetakan kedua. Penegakan Hukum; Suatu 

Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm 27 
5 Friedmann dalam Sidik Sunaryo. 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan 

Pidana.  UMM Press. Malang hlm. 14-15 
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perundangan yang berlaku) dan komponen kultural (nilai-

nilai budaya yang melekat). 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas 

dan rendahnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim dalam 

perkara korupsi khususnya yeng terjadi di Pengadilan Negeri 

Ternate adalah: 

1. Faktor struktural atau aparat penegak hukum  

Penegak hukum yang ada di Maluku Utara pertama di 

instansi kejaksaan dan kepolisian masih belum 

mumpuni ini bisa dilihat dari penggunaan pasal 

dakwaan korupsi yang masih berkutat pada Pasal 2 

dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantansan Tindak Pidana Korupsi (Undang-

Undang Tipikor), kemudian di pengadilan, dimana 

jumlah hakim yang menangani perkara korupsi masih 

relative sedikit tercatat ada 6 Hakim saja itu sudah 

termasuk Ketua PN dan hakim Ad Hoc tipikor, dan 

untuk mengantisipasinya ketua PN menambah dengan 

hakim-hakim karir yang ada di wilayah hukum 

Maluku Utara seperti Ketua PN soasio dan Ketua PN 

Sanana, kekurangan hakim ini menyebabkan 

komposisi dalam persidangan sedikit menyalahi 

aturan dimana seharusnya menggunakan 
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perbandingan 2: 1 pada formasi hakim 3 orang (2 

hakim karir: 1 hakim Ad Hoc) menjadi 1: 2 (1 hakim 

karir: 2 hakim Ad Hoc) dan belum pernah penyidang 

dengan komposisi 5 atau 7 hakim, ini sangat 

berpengaruh pada kinerja hakim sehingga putusan 

yang dijatuhkanpun masih pada hal-hal yang 

normative saja, belum sampai pada kekuasaan 

kehakiman dimana hakim yang harus mengali dan 

menemukan hukum untuk sampai pada suatu 

keyakinannya. 

Kemampuan lain dari aparat penegak hukum yang 

belum mumpuni adalah penggunaan pasal-pasal 

dakwaan yang masih berkutat pada Pasal 2 dan Pasal 

3 Undang-Undang Tipikor tanpa di Junkto kan dengan 

pasal lain seperti dengan pasal 3 atau Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang, 

atau kemampuan aparat penegak hukum yang bisa 

mengungkap praktik penyuapan yang ada di Maluku 

Utara. 

 

 

2. Faktor Substansial 
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Keberadaan suatu undang-undang dalam penegakan 

hukum mutlak adanya, dan didukung oleh suatu 

rumasan dalam pasal-pasal yang tidak menimbulkan 

multi tafsir. Polemic yang ada dalam Undang-Undang 

Korupsi selama ini adalah belum ada tafsiran resmi 

mengenai perbedaan antara Pasal 2 dengan Pasal 3 

Undang-Undang Tipikor, sehingga memberi peluang 

untuk ditawar karena belum ada penafsiran yang baku 

yang membedakannya. 

Pengaturan mengenai batas terendah dalam 

penjatuhan pidana pada perkara korupsi yang masih 

mempertimbangkan batas bawah, padahal menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat 

menjadikan hukuman yang dijatuhkan haruslah 

diperberat bukan menggunakan batas bawah, dengan 

kata lain perbuatan korupsi yang dilakukan oleh 

seorang karena jabatannya seharusnya mendapat 

hukuman maksimum, mengingat dalam Undang-

Undang Tipikor tidak mengatur tersendiri mengenai 

ketentuan tentang kejahatan dalam jabatan, sehingga 

hakim harus tunduk pada ketentuan yang ada dalam 

KUHP.  



 

556 

 

Kelemahan yang ada pada hukum kita adalah hukum 

memberi kebebasan sebebas-bebasnya kepada hakim 

dalam menjatuhkan hukuman karena belum ada 

consensus bersama tenatang batas minimal hukuman 

yang dijatuhkan. 

3. Faktor Kultural 

Faktor Kultural adalah faktor budaya masyarakat 

dalam turut serta menegakan hukum terutama 

penegakan hukum tindak pidana korupsi dimana 

masyarakat di Maluku Utara masih belum pro aktif 

seperti mampu membuat laporan yang komprehensif 

dan factual tentang adanya dugaan korupsi yang 

dilakukan oleh pejabat yang ada di daerah. Kasus-

kasus yang disidangkan masih sebatas berasal dari 

hasil penyelidikan dan tindak lanjut dari laporan 

keuangan atau audit yang dilakukan lembaga 

pengawas keuangan yang menemukan adanya dugaan 

penyelewengan dana dalam suatu mata anggaran. 

4. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang dimaksud oleh Satjipto adalah 

factor dimana penegakan hukum itu terjadi, dalam hal 

ini di wilayah Maluku Utara, Satjipto mengatakan 

penegakan hukum dalam suatu masyarakat 

mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri 
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yang disebabkan struktur masyarakatnya. Struktur 

masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa 

penyedia sarana sosial yang memungkinkan 

penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan 

hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan 

hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat 

dijalankan dengan seksama.6 

Selanjutnya Satjipto menambahkan lingkungan 

dimana penegak hukum itu tinggal, mempengaruhi 

penegakan hukum itu karena aparat dapat memberikan 

penafsiran sendiri berdasarkan asal-usul sosialnya, 

keilmuannya kepentingan ekonominya serta 

keyakinan politik dan pendangan hidupnya.7 

Berdasarkan penjelasan Satjipto di atas dapatlah 

dilihat bahwa pengaruh lingkungan dari aparat 

penegak hukum dapat mempengaruhi penegakan 

hukum, Maluku Utara sebagai propinsi muda yang 

baru saja dimekarkan dari propinsi Maluku 

mempunyai karakteristik kedaerahan dan kekerabatan 

yang sangat kental dimana antara satu pejabat dengan 

pejabat yang lain, antara aparat yang satu dengan 

aparat yang lain cenderung saling kenal, sehingga 

                                                 
6 Satjipto Rahardjo. Op Cit. hlm 31 
7 Ibid, hlm. 27 
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mengakibatkan mereka saling mengetahui 

kemampuan dan kebutuhannya. 

Pemenuhan kebutuhan hidup di Maluku Utara yang 

cenderung relatif memerlukan biaya mahal 

mendorong pejabat termasuk aparat melakukan hal-

hal yang melanggar hukum demi memenuhi 

kebutuhannya, ini didukung oleh kondisi sebagai 

propinsi pemekaran yang orientasi pembangunannya 

masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur 

sehingga memberi peluang mereka untuk melakukan 

perbuatan korupsi sebagai jalan pintas untuk 

memperoleh kekayaan. 

Penutup 

Untuk dapat menghindari adanya disparitas dan 

rendahnya hukuman bagi para koruptor dibutuhkan suatu 

keadaan-keadaan seperti: 

1. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum 

dalam menafsirkan perbuatan yang dapat 

menimbulkan bahaya korupsi sehingga pasal dakwaan 

bisa bervariasi untuk kemudian hukuman yang 

dijatuhkan bisa lebih berat. 
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2. Dibutuhkan suatu ketentuan yang dapat membatasi 

penjatuhan pidana yang rendah melalui persyaratan 

yang ketat sebagai alasan yang meringankan. 

3. Perlunya upaya penggalakan budaya anti korupsi 

dikalangan masyarakat dan budaya berani melaporkan 

kalau mengetahui ada korupsi. 

4. Pendekatan agama dalam rangka selalu mensyukuri 

atas rezeki yang ada. 
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ANALISA DISPARITAS DAN RENDAHNYA VONIS 

PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI AMBON 

Ronny Soplantila, S.H., M.H.1 

 

Pendahuluan 

Disparitas pidana membawa persoalan dalam 

penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan 

yang berbeda atau disparitas pidana merupakan kewenagam 

hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain 

pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun 

membawa ketidakpuasan bagi masyarakat maupun terpidana 

sekaligus kepada peradilan. Timpul pula kecemburuan sosial 

dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi 

peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 

ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.  

Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin 

menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana 

peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah 

keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan 

dari system peradilan pidana.  Jika kita berbicara tentang 

pola perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-

                                                 
1 Anggota Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Pattimura, Maluku. 
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undangan, pembicaraan tidak dapat dilepaskan dengan 

system pemidanaan dalam arti sempit, yakni sistem 

pemidanaan yang ada dalam perundang-undangan hukum 

pidana positif. Ada beberapa persoalan dalam system 

pemidanaan dalam arti sempit, yakni macam-macam sanksi 

pidana, pola perumusan sanksi pidana, pola perumusan berat 

dan ringannya sanksi pidana. Di dalam KUHP pola 

perumusan sanksi pidana dibedakan atas: perumusan secara 

alternatif dan perumusan secara komulatif. Pola perumusan 

alternatif ditunjukkan dengan frasa atau, sedangkan pola 

perumusan komulatif ditunjukkan dengan frasa dan. Secara 

sepintas, pola perumusan sanksi pidana secara alternatif dan 

komulatif tidak menimbulkan implikasi terhadap proses 

pemidanaan, namun apabila dikaji secara lebih jauh, 

perumusan tersebut berdampak pula pada adanya disparitas 

pemidanaan. Pemidanaan merupakan suatu proses, yakni 

proses penegakan norma hukum in abstracto ke dalam 

hukum in concreto. Pemidanaan bersifat sangat kompleks, 

dalam artian di samping pemidanaan hanya merupakan salah 

satu sub sistem di dalam penyelenggaraan hukum pidana. 
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Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi 

Yang dimaksud dengan Disparitas Pidana adalah 

penerapan pidana (disparity of sentencing) dalam hal ini 

adalah penerapan pidana yang tidak sama (same offence) 

atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahaya dapat 

diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.  

Disparitas Pidana ini tergambarkan dalam sebuah putusan 

pengadilan. 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.  

Apabila ditelusuri, adanya disparitas pidana dalam 

pemidanaan pelaku tindak pidana, faktor penyebabnya dapat 

diperkirakan bersifat multi kausal dan multidimensional.  

Pertama-tama dapat dikemukakan bahwa disparitas pidana 

tersebut dimulai dari hukum sendiri, yang lebih spesifik lagi 

adalah pada pola perumusan pidana dan pemidanaan dalam 

suatu perundang-undangan hukum pidana. Permasalahan ini 

berlanjut pada adanya kebebasan yang sangat luas untuk 

memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki. Hal ini 

akan terlihat dengan jelas sehubungan penggunaan system 

alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-

undang. Dalam ketentuan pasal 188 KUHP disebutkan:  
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Barang siapa karena kealpaannya 

menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, 

diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau kurungan paling lama satu 

tahun atau denda paling banyak tiga ratus 

rupiah, jika karenanya timbul bahaya bagi 

nyawa orang lain, atau jika karenanya 

diakibatkan matinya orang. 

Pasal tersebut tampak bahwa beberapa pidana pokok 

seringkali diancam kepada pelaku perbuatan pidana yang 

sama secara alternatif, artinya hanya satu di antara pidana 

pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan. Dalam 

hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk memilih, 

pidana apakah yang paling tepat untuk dijatuhkan. Di 

samping itu Hakim juga mempunyai kebebasan untuk 

memilih beratnya pidana (Strafmaat) yang akan dijatuhkan, 

sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang hanyalah 

maksimum dan minimumnya. 

Peradilan yang bebas sebagaimana pasal 24 ayat (1) 

UUD 1945, bahwa: Kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan, dipertegas oleh 

pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, bahwa: Kekuasan kehakiman 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
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menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman 

yang bebas merdeka tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, 

hanya saja dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, 

hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat 

dari terdakwa sesuai dengan pasal 28 Undang-undang No. 4 

Tahun 2004. Negara hukum memberikan perlakuan yang 

sama dalam hukum di antaranya adalah suatu perbuatan 

tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 

ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada 

Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan 

sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa 

diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya 

sebagaimana pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Selain putusan dalam perkara tindak pidana umum, 

disparitas pidana juga menjadi persoalan hukum dan 

kebijakan kriminal yang dinilai oleh sejumlah kalangan 

dapat menghambat upaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang N0. 

31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan 
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Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Berbagai contoh menunjukan 

adanya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana 

korupsi antara lain: Perkara Miranda S. Goeltom (suap 

pemilihan deputi Gubernur Bank Indonesia), terdakwa Endin 

Soefihara dan Hamka Yandhu. Terdakwa Hamka Yandhu di 

vonis dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) 

bulan dan terdakwa Endhin Akhmad Jalaluddin Soefihara di 

vonis lebih rendah dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) 

tahun 3 (tiga) bulan. Padahal kedua perkara tersebut berasal 

dari perkara yang sama dan para pihak yang sama, hanya 

kemudian pemeriksaannya perkara tersebut dipisah menjadi 

beberapa berkas (splitsing). 

Ketidakseragaman pemahaman atau adanya 

kesengajaan/paksaan unsur luar diri hakim tentu akan akan 

menjadi penghalang dalam penegakan hukum khususnya 

tindak pidana korupsi. Disisi lain dalam tindak pidana 

korupsi yang melibatkan pelaku lebih dari 1 orang maka, 

hemat penulis penting pemahaman yang mendalam terkait 

peran masing-masing terdakwa dalam kasus korupsi 

tersebut. Penggunaan pasal pasal 55 dan 56 KUHP yang 

berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan 

suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang 

atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu 
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tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa 

seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya 

dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, 

mungkin jauh sebelum terjadinya. Penggunaan pasal 55 

KUHP ini pula dapat membuat disparitas pidana sesuai 

peran mereka masing-masing. Menurut penulis 

penerapan/penggunaan pasal 55 KUHP oleh hakim 

sepanjang sesuai dengan peruntukannya dan dapat 

dibenarkan maka penjatuhan hukum itu dapat di terima, 

walaupun adanya disparitas tetapi jika pasal tersebut di 

pergunakan untuk membuat disparitas yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan karena adanya tekanan dari mereka 

yang merasa mempunyai kekuasan/dari segelintir golongan 

inilah yang membuat penegakan hokum dalam tindak pidana 

korupsi tidak dapat berjalan dengan baik. 

Penutup  

Tindak pidana korupsi secara bersama-sama 

(penyertaan tindak pidana) pada dasarnya diatur dalam Pasal 

55 dan 56 KUHP yang meliputi pembuat dan pembantu 

pembuat tindak pidana. Dalam Undang-undang No. 31 

Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sendiri juga diatur tentang penyertaan yaitu pada 
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Pasal 15. Adapun mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam 

Pasal 64 KUHP, sedangkan di dalam Undang-Undang tindak 

pidana korupsi tidak terdapat pengaturan khusus mengenai 

perbuatan berlanjut. 

Disparitas penjatuhan pidana dapat saja terjadi sesuai 

dengan peran dari masing-masing peserta dalam 

melakukukan tindak pidana korupsi, tetapi disparitas pidana 

tidak boleh terjadi karena penegak hokum menyalagunakan 

kewenangannya untuk memuaskan sekelompok orang.  

Kemudian adanya pemahaman, pengetahuan dan latar 

belakang hakim yang berbeda-beda, sehingga sangat 

memungkinkan adanya disparitas putusan. Kesadaran 

hukum masyarakat dan penyelenggaraan negara harus secara 

terus menerus dibangun dan dikembangkan melalui 

pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan penegakan hukum 

yang benar untuk menumbuhkan kesadaran menghormati, 

mentaati hukum yang pada gilirannya akan berkembang 

menjadi masyarakat yang memiliki budaya hukum. 
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Bian Achab, Alfred Nauw, Marthen Tatiorim, Constantina 

Wursok1 

 

Pendahuluan  

Disaat-saat ini disparitas pidana membawa 

problematika tersendiri dalam penegakan hukum di 

Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau 

disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim 

dalam menjatuhkan putusan, tetapi disisi lain pemidanaan 

yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa 

ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada 

umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga 

pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, 

yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidak pedulian 

pada penegakan hukum dalam masyarakat.  

Disparitas pidana terkait dengan masalah 

pemidanaan (sentencecing atau straftoemaeting) yang 

merupakan bagian penting dari hukum pidan karena segala 

                                                 
1 Mahasiswa / Anggota Tim Kerja Perekaman Sidang STIH Manokwari 
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peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan 

berpuncak pada pemidanaan.Pergeseran filsafat pemidanaan 

dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan 

mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku 

kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas 

pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran 

penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.  

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda 

Nawawi adalah: 

1. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana 

yang sama. 

2. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana 

yang beratnya dapat diperbandingkan. 

3. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang 

bersama-sama melakukan tindak pidana (deelneming, 

Pasal 55 dan 56 KUHP). 

Harkristusi Harkrisnowo mengatakan bahwa 

disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, 

yaitu: 

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 mejelis 

hakim 
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4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh 

majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana 

yang sama. 

Disparitas putusan membawa dampak yang negatif 

bagi proses penegakan yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan 

masyarakat sebagai pencari keadilan yang akhirnya 

menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas putusan tak bisa 

dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam 

suatu perkara pidana, Kurang berhasilnya upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi diIndonesia 

disebabkan oleh sejumlah faktor baik faktor yuridis maupun 

nonyuridis. Faktor-faktor yuridis dimaksud meliputi 

substansi pengaturan undang-undang tipikor yang belum 

menjangkau seluruh kualifikasi delik, dan ancaman. 

 Salah satu contoh kasus disparitasyang telah 

direkam oleh tim perekaman sekolah tinggi ilmu hukum 

(STIH) Manokwari pada tahun 2015 di Pengadilan  Negeri 

Manokwari Provinsi Papua Barat,bahwa Putusan hakim 

yang di voniskan hakim terhadap diri terdakwa onisimus 

bodory (no putusan.19 pid.sus.tpk/2015 pn mnk), yang telah 

terbukti di persidanganialah 2 (dua) tahun 6 (enam) 

bulanpenjara berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
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Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001, hukuman tersebut tidak membarikan efek 

jera, dimana minimnya pidana pokok yang diputuskan oleh 

hakim terhadap diri terdakwa, dari tuntutan Jaksa 3 (tiga) 

tahun dan 6 (enam) bulan kita bisa melihat bahwa tuntutan 

jaksa itu adalah tuntutan pidana minimal karena 

maksimalnya ialah 20 tahun bahkan seumur hidup, 

sedangkan pasal 52 KUHP  menitikberatkan kasus tersebut 

merupakan pemberatan pidana yang  berkaitan  dengan  

jabatan seseorang, yang terbukti  melakukan  tindak  pidana. 

Kasus tersebut diatas berbeda dengan kasus yang 

kedua ini yaitu, Armen Herman Waromi (no putusan.13 

pid.sus.tpk/2017 pn mnk),yang telah direkam oleh tim 

perekaman sekolah tinggi ilmu hukum (STIH) manokwari 

pada tahun 2015 di pengadilan  negeri manokwari provinsi 

papua barat, bahwa tunututan jaksa yang diberikan kepada 

terdakwa armen herman waromi telah terbukti di 

persidangan ialah primer 7 tahun subsider 1 tahun, Sesuai 

degan Fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, dan juga 

tuntutan yang didakwakan pada dirinya, Putusan tersebut ini 

tidak mengurangi tuntutan jaksa yang menyatakan terdakwa 

armen herman waromi menjalani hukuman pidana 7 tahun 

subsider 1 tahun. 
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Bardasarkan Latar belakang masalah di atas, maka 

kami Tim perekaman sekolah tinggi ilmu Hukum ingin 

membahasnya dalam makalah kami ini yang berjudul 

“Analisis Disparitas Vonis Pidana Kasus Korupsi Dan Masih 

Rendahnya Vonis Perkara Di PN Manokwari”. 

Pembahasan 

Disparitas putusan membawa dampak yang negatif 

bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa 

ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang 

akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem penyelenggaran hukum. Terjadi perbedaan 

putusan dalam kasus Onesimus Bodory S.Th. dan kasus 

kasus Armen Herman Waromi didasarkan terhadap dakwaan 

jaksa penuntut umum dan fakta-fakta dalam persidangan 

berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat 

bukti lainnya. Dalam setiap pasal yang didakwakan dan 

terbukti pada persidangan memiliki perbedaan ancaman 

pidana, ada batasan minimum dan maximum sehingga 

memberikan keluasan hakim dalam memutuskan perkara. 

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus 

Onesimus Bodory S.Pd. yaitu: 
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 keadaan yang memberatkan terdakwa tidak mendukung 

upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas 

tindak pidana korupsi 

 Keadaan yang meringankan: terdakwa sopan selama 

proses persidangan berlangsung, Terdakwa juga 

menyesali perbuatannya, dan terdakwa jujur dalam 

setiap pemeriksaan di persidangan. 

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus Armen 

Herman Waromi yaitu: 

 Keadaan yang memberatkan Armen Herman Waromi: 

bahwa terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah 

dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 

korupsi 

 Keadaan meringankan tidak ada. 

Dari pertimbangan hakim pada dua kasus yang berbeda 

diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi dasar dari disparitas 

yaitu kedua kasus adalah perbuatan yang  melawan hukum 

dengan tujuan untuk memperkaya diri namun pasal yang 

diterapkan berbeda sehingga timbulnya rasa ketidak adilan 

dalam peradilan. Hal seperti ini dapat menimbulkan 

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan 

kehakiman sebagai penegak keadilan dalam benteng 

keadilan terakhir di Republik ini. 
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Kesimpulan  

Rasa keadilan adalah hasil akhir yang harus terwujut 

dari suatu sistem peradilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap karena putusan hakim yang dalam hal ini 

sebagai pemberi kadilan yang akan dirasakan oleh terdakwa 

atau masyarakat. Sehingga, dengan adanya disparitas ini 

akan dapat memperjelas bahwa suatu putusan itu terlihat adil 

atau tidak. 

 

Saran 

Penegakan hukum bertujuan untuk melahirkan keadilan 

sehingga kepuasan yang bersumber dari hati nurani dan 

aturan yang ada bisa berjalan dengan baik oleh karena itu 

diharapkan, kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini hakim 

bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan 

kasus yang dilimpahkan dari kejaksaan dan juga kejaksaan 

harus bisa lebih jelih dalam memberikan dakwaan dan 

tuntutan karena terkadang kasus yang diputuskan tidak 

sesuai dengan pasal yang di dakwakan. 
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DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA 

KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

TINDAK PIDANA KORUPSI JAYAPURA DAN 

MANOKWARI) 

Farida Kaplele, S.H., M.H. dan Winna Amelia A. Senandi, 

S.H., M.H.1 

 

Latar Belakang  

Dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu 

kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal 

dengan disparitas pidana. Menurut Prof.Muladi, disparitas 

pidana adalah “penerapan pidana (disparity of sentencing) 

dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama atau 

terhadap tindak pidana yang yang sifat berbahayanya dapat 

diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.2 

Disparitas pidana menurut Prof. Harkristuti Harkrisnowo 

dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal 

justice). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak 

dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun 

demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen 

                                                 
1 Ketua Tim Kerja Perekaman Sidang Universitas Cenderawasih, Jl Kamp 

Wolker Waena Jayapura, 99358, Papua Indonesia, Tel/Fax: +62-967-

585470, Email : farida.kaplele@yahoo.com, senandiwinna@yahoo.com 
2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT. 

Alumni, Bandung, 2005, h.11. 

mailto:farida.kaplele@yahoo.com
mailto:senandiwinna@yahoo.com
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“keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang 

diberikan oleh hakim.3  

Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa 

disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan pidana 

yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. 

Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang 

dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana 

sehingga dapatlah dikatakan figur hakim di dalam hal 

timbulnya disparitas pemidanaan sangat ditentukan. Lebih 

spesifik dari pengertian itu, menurut Prof. Harkristuti 

Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa 

kategori yaitu: (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, dan (4) disparitas antara pidana 

yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk 

tindak pidana yang sama.4 

Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana5 merupakan 

bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para 

                                                 
3 Harkristuti Harkrisnowo, Reformasi hukum: Menuju Upaya Sinergistik 

Untuk Mencapai Supremasi Hukum Yang Berkeadilan, Makalah, Orasi 

Ilmiah Pada Dies Natalies Universitas Pakuan yang ke-23 Tahun 2003,h.2 
4 Ibid 
5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, h.31. Disparitas pidana  

(disparity of sentencing) diartikan oleh Cheang sebagai penerapan pidana 

yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence), atau 
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pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan 

membandingkan putusan hakim secara umum, dan 

menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam 

penegakkan hukum yang dibuat oleh Hakim dalam proses 

peradilan pidana. 

Disparitas pidana juga membawa permasalahan  yang 

cenderung berdilematis. Di satu sisi pemidanaan yang 

berbeda merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam 

menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang 

berbeda ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana 

bahkan masyarakat pada umumnya.6 Muncul pula 

                                                                                           
terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat 

diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar 

pembenaran yang jelas 
6 Bandingkan dengan Siegfried L.Sporer and Jane Goodman-Delahunty, 

Disparity in Sentencing Decisions, Social Psychology of Punishment of 

Crime, edited by Margit E Oswald, Steffen Bieneerk nd Jorg Hupfeld 

Heinemann, Cipyright @2009 John Wiley & Sons Ltd. Stuttgard, 2002 p. 

379 menyatakan bahwa :Some disparities may derive from differences in 

attitudes toward the role of punishment in society, in particular, variations 

in sentencing philosophies held by different judges. Variability may also 

arise from attitudes toward specific types of crimes and interactions with a 

judge’s personal experience (e.g. a judge with teenage daughters who 

must sentence a repeat offender regarding child sexual abuse). The 

appearance of the offender, such as attractiveness or baby - facedness, 

may contribute to a judge ’ s evaluation of the case. Emotionally evocative 

factors may mediate a judge ’ s decision, such as the ordeal a victim had 

to endure, or even accidental consequences of the defendant ’ s action. 

Some of these factors may not act in isolation, but may interact with each 

other in complex ways. Thischapter describes psychological factors 

known to contribute to some variability  in sentencing decisions and seeks 

to understand the theoretical principles responsible for them. We conclude 
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kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh 

masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian 

diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan 

hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun 

semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga 

terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau 

dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan 

kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. 

Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan 

lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara 

mereka ke pengadilan.  

Deskripsi disparitas yang demikian marak dalam 

peradilan pidana di Indonesia juga melanda peradilan tindak 

pidana korupsi (pengadilan Tipikor), termasuk yang sering 

terjadi pada putusan pengadilan Tipikor pada PN Klas Ia 

Jayapura dan pengadilan Tipikor pada PN Klas Ia 

Manokwari.  Oleh sebab itu mesti dipetakan dengan jelas 

sekitar kejadian disparitas pidana putusan Hakim Pengadilan 

Tipikor pada kedua PN tersebut, kemudian secara jelas pula 

diperbandingkan bobot pidana (strafmaat) dan jenis pidana 

(strafsoort) yang djatuhkan hakim kepada terdakwa tipikor.  

                                                                                           
by reviewing some measures and policies intended to reduce sentencing 

disparities. 
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Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tipikor 

Ada 2 (dua) putusan hakim pengadilan Tipikor yang 

diperbandingkan dalam menganalisis adanya disparitas 

pidana, yakni (1) Putusan pengadilan Tipikor pada PN Klas 

Ia Jayapura Nomor 05/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Jap, dan (2)  

putusan pengadilan Tipikor pada PN  Klas Ia Manokwari 

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. 

Di dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/ 

2015/PN.Jap dengan identitas terdakwa adalah nama 

lengkap YA, tempat lahir Jayapura, Umur 61 Tahun, 

Tanggal Lahir 29 Juli 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, 

Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal J. Poltekes 

RT.002/RW004 Kelurahan Hedam Distrik Heram Padang 

Bulan Abepura Kota Jayapura, Agama Kristen Protestan, 

Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan S2 (tamat). Tuntutan 

pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sama 

diputuskan oleh Hakim yakni: (1) Menyatakan bahwa 

teedakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 

dalam dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), 

(2) dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan 

Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang 

perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan 
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Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 

pasal 64 KUHP.Menjatuhkan Pidan penajara kepada 

terdakwa YA selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam0 bulan 

penjara dikurangkan dengan selama terdakwa dalam tahanan 

dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) 

beluan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan. Menyatakan barang bukti dari point 1 sampai 

dengan 70, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara 

atas nama YOHANES RINALDO SARE; Menghukum 

terdakwa YA membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- 

(sepuluh ribu rupiah); 

Putusan kedua adalah putusan PN Klas Ia Manokwari 

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. Putusan Pengadilan 

Tipikor pada PN Klas Ia Manokwari Nomor 2/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk ini atas nama terdakwa S.R. Pekerjaaan 

PNS Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Fakfak dengan amar 

putusan (1)  menyatakan terdakwa S.R. tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana dalam dakwaan primair, (2) membebaskan 

terdakwa dari dakwaan primair tersebut; (3) menyatakan 

terdakwa SR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan 
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korupsi” sebagaimana dalam dakwaan subsidair; (4) 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa  oleh karena itu 

dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun  dan 

denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, (5) 

menghukum terakwa SR untuk membayar uang pengganti 

sebesar Rp. 1,931.564.333,33 (satu milyar sembilan tratus 

tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga 

ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) dengan 

ketentuan  jika terpidana tidak membayar uang pengganti 

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan 

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya  disita  oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi 

uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak 

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar 

uang pengganti, maka  dipidana dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun. 

Ditinjau dari jenis tindak pidana yang dilakukan 

terdakwa, maka tidak ada keraguan lagi yakni keduanya 

sama-sama melakukan tindak pidana korupsi, kemudian 

ditinjau dari kualifikasi deliknya, juga memiliki kualifikasi 

atau kualitas delik yang sama yakni delicta propria atau 

delik korupsi yang dilakukan dengan latarbelakang 
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kekuasaan, kewenangan atau jabatan, baik AY sebagai 

caretaker Bupati Kabupaten Sarmi, maupun SR sebagai 

Kepala Kesbangpollinmas Kabupaten Fakfak. Kesamaan 

lainnya adalah baik AY maupun SR berada dalam satu 

konstruksi hukum pidana yang sama, yakni melakukan 

tipikor secara bersama-sama (deelneming) sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Perbedaannya terletak pada cara mendapat keuntungan 

untuk merugikan keuangan negara. Pada Nomor 05/Pid.Sus-

TPK/ 2015/PN.Jap AY menggunakan pihak bank dalam hal 

ini Direktur Pelaksana BPD dan pihak internal bawahannya 

sendiri PNS pada bagian Keuangan Kabupaten Sarmi untuk 

secara bersama-sama melakukan tipikor. Sementara dalam 

putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk SR 

memanfaatkan bendahara pengeluarannya sendiri untuk 

secara bersama-sama melakukan tipikor. 

Kedua putusan pengadilan Tipikor di atas 

menggambarkan bahwa telah mengindikasi kuat adanya 

disparitas pidana, yakni dalam perkara yang sama, dengan 

kualitas delik dan kualitas pelaku yang sama, bahkan dalam 

konstruksi perbuatan pelaku yang sama yakni deelneming, 

namun melahirkan putusan pemidanaan yang berbeda. 

Namun seharusnya disadari sejak awal bahwa masih ada 

faktor lain yakni diskresi dan independensi hakim sekan 
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menjadi faktor kondusif terjadi disparitas putusan dalam 

proses peradilan pidana korupsi.7 

Disparitas Bobot Pidana dan Jenis Pidana  

Konsekuensi dari jenis putusan pemidanaan dalam 

proses peradilan pidana termasuk peradilan pidana perkara 

tipikor adalah senantiasa melahirkan bobot pidana 

(strafmaat) dan jenis pidana (strafsoort).  Di dalam putusan 

pemidanaan baik bobot maupun jenis pidana selalu berkaitan 

dengan kebijakan penetapan pidana (penal stipulation 

policy). Sementara kebijakan penetapan pidana itupun selalu 

                                                 
7 Lihat dan bandingkan dengan Tom Mckay Tom Mckay,  Notes : Judicial 

Discretion To Consider Sentencing Disparities Created By Fast-Track 

Programs, Resolving The Post –Kimbrough Circuit Spit. J.D. Candidates, 

Georgetown University Law Center 2012.A.B. Princenton University 

2008@ Tom Mckay, 2011. p.1425 yang  mengemukakan kritikannya   

bahwa : “…federal courts used an “indeterminate” sentencing system, 

meaning that judges had broad discretion to grant sentences as they saw 

fit, limited  only by statutory maximums and minimums. This discretion 

created a great deal of uncertainty and arbitrariness in sentencing.”7 

Dikritik oleh Tom Mckay bahwa peradilan peradilan telah menggunakan 

indeterminate sentencing system , yang berarti bahwa hakim memiliki 

kewenangan diskresi yang besar dalam mengenakan pidana seperti yang 

mereka lihat dan terapkan, dan itu terbatas hanya oleh ketentuan minimum 

dan maksimum dari pidana yang dikenakan oleh undang-undang. Diskresi 

ini melahirkan masalah besar yang diperbincangkan sebagai pemidanaan 

yang sewenang-wenang dan sangat tidak menentukan keadaannya. Lebih 

lanjut dinyatakan oleh Mckay bahwa untuk menghindari penggunaan 

diskresi hakim yang begitu besar dalam penjatuhan pidana, maka setiap 

penjatuhan pidana hendaknya memperhatikan tujuan pengenaan pidana 

(goals sentencing), yaitu (1) to promote respect the law and provide just 

punishment, (2) to deter criminal conduct, (3) to protect the public from 

futher crimes of the defendant, (4) and to rehabilitate the defendant. 

 



 

585 

 

terkait dengan aturan-aturan pemidanaan (straftoemetings 

regels) dan pedoman pemidanan (straftoemetingsleidraad). 

Berdasarkan pemahaman konsepsual teoretis tersebut, 

maka bobot dalam putusan pertama terdakwa dipidana 

dengan bobot pidananya selama 4 (empat) tahun dan 6 

(enam) bulan penjara dikurangkan dengan selama terdakwa 

dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan 

denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 

(enam) beluan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada 

dalam tahanan. Sedangkan dalam putusan kedua pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 1 (satu) tahun, (5) menghukum terakwa SR 

untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 

1,931.564.333,33 (satu milyar sembilan tratus tiga puluh 

satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga 

puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) dengan ketentuan  jika 

terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya  

disita  oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak 

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar 
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uang pengganti, maka  dipidana dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun. 

Perbedaan yang terlihat dari kedua putusan pengadilan 

tipikor itu sangat jelas, yakni (1) bobot pidana dan jenis 

pidana dalam putusan pertama: Bobot pidana 4 (empat) 

tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan 

selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar 

terdakwa ditahan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) subsidair 6 (enam) beluan kurungan, dikurangi 

selama terdakwa berada dalam tahanan. Sedangkan jenis 

pidananya cukup hanya sekitar pidana penjara dan pidana 

denda, sedangkan untuk putusan kedua penjara selama 2 

(dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) 

tahun, kemudian pidana membayar uang pengganti sebesar 

Rp. 1,931.564.333,33 (satu milyar sembilan tratus tiga puluh 

satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga 

puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen). Tampak jelas bahwa 

hanya dalam putusan kedua diterapkan jenis pidana pidana 

Uang Pengganti (PUP), tidak ada dasar pertimbangan yang 

tegas tentang diperlukan atau tidaknya PUP dalam putusan 

tersebut. 
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Dengan berpatokan pada bobot pidana dan jenis 

pidana dalam kedua putusan hakim pengadilan tipikor 

seperti diungkap di atas, maka disparitas putusan terkesan 

tidak bisa dihindari, yakni (1) berkembang pandangan dalam 

lingkungan peradilan pidana bahwa apa yang diputuskan 

oleh hakim selalu dipandang benar sampai ada keputusan 

hakim lain atau hakim yang lebih tinggi menyatakan 

ketidakbenaran atau membatalkan keputusan tersebut. 

Pandangan ini sesuai dengan doktrin res judicate pro 

veritate hebetur; (2) disparitas pidana juga dipandang 

sebagai sebuah keniscayaan peradilan pidana, sebab sudah 

melalui dasar-dasar pertimbangan hakim yang matang dan 

komprehensip, pandangan ini sejalan dengan doktrin ratio 

decidendi bahwa tidak ada putusan tanpa dasar 

pertimbangan yang baik untuk menjatuhkan putusan.  

Akan tetapi doktrin res judicate pro veritate hebetur 

dan doktrin ratio decidendi saja tidak cukup tanpa 

mempertimbangan prinsip-prinsip judicial caprice yakni 

tendensiusitas  berkembangannya opini tentang ketidak 

percayaan dan hilangnya penghargaan warga masyarakat 

termasuk pencari keadilan (justiabelen) terhadap lembaga 
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peradilan negara8, sekaligus menanamkan indikator rusaknya 

sendir-sendi equality before the law. 

Faktor Pendorong Terjadi Disparitas Pidana Dalam 

Putusan Hakim 

a. Belum Adanya Pedoman Pemidanaan Dalam 

KUHP Indonesia Saat Ini 

Pedoman pemidanaan terkait erat dengan tujuan 

pemidanaan, dan keduanya termasuk dalam lingkup sistem 

pemidanaan. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa:9 

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa: 

Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan 

dimaksudkan sebagai pengendali/kontrol/pengarah 

dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, 

rasional, motivasi dan justifikasi pemidanaan. Dilihat 

secara fungsioanl/operasional, sistem pemidanaan 

                                                 
8 Bandingkan dengan padangan D. Fogel We Are The Living Proof, The 

Justice Model for Correction, Washington University Law Review, volume 

1979-Deteminate Sentencing in California and Illinois. Its Effect on 

Sentence Disparity and Prisoner Rehabilitation. P. 551. bahwa The 

movement away from “indeterminate toward definite sentences for 

persons convicted of crime marks a major development in the 

administration of criminal justice in the United States. The trend emanates 

primarily from growing dissatisfacation over indeterminate sentencing 

system that have created vast disparities in sentences imposed on like 

defendants for like crimes. California and Illinois have been in the 

vanguard of states that have turned to definite sentencing systems in 

response to these concerns over rehabilitation and sentences disparitis. 
9 Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif 

Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandinagn Beberapa Negara, 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h.4 



 

589 

 

merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap 

formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi 

(kebijakan judisial/judikatif), dan tahap eksekusi 

(kebijakan administratif/eksekutif), oleh karena itu 

agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga 

tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, 

diperlukan perumusan tujuan dan pedoman 

pemidanaan. 

Kaitan dengan pandangan Prof.Barda, keberadaan 

pedoman pemidanaan dalam mencegah disparitas pidana 

menurut Prof.Sudarto yakni:10 

KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana 

(straftoemetingsleiddraad) yang umum ialah suatu 

pedoman yang dibuat oleh pembentuk undan-undang 

yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh 

hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya 

aturan pemberian pidana (straftoemetingsregels). 

Misalnya ketentuan mengenai pengurangan pidana 

(Pasal 47 ayat 1: pemidanaan orang yang belum 

dewasa yang melakukan tindak pidana sebelum 

berumur 16 tahun), ketentuan tentang pemberian 

pidana (Pasal 52: seorang pejabat yang melakukan 

                                                 
10 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986,h.79-

80 
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tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus, dan 

seterusnya), Pasal 33 KUHP juga memuat aturan 

pemberian pidana ialah penentuan tentang 

pemotongan dari pidana dengan masa selama 

terdakwa ditahan sementara, juga aturan tentang 

perbarengan (Pasal 63-71 KUHP) dapat dipandang 

sebagai aturan pembeian pidana. 

 

Ketiadaan ketegasan pengaturan pedoman 

pemidanaan dalam KUHP yang menimbulkan peluang 

disparitas. Pada dasarnya pemidanaan dalam 

pemberian/penjatuhan/pengenaan pidana oleh hakim adalah 

merupakan kewenangan hakim, dan hakim diberi kebebasan 

antara pidana minimum sampai dengan pidana maksimum 

tapi diantara penggunaan kebebasan menjatuhkan pidana 

oleh hakim tersebut tidak ada standar atau kriteria baku yang 

harus dipedomani. 

 

b. Pengaruh Orientasi Berbeda Yang Dianut Akibat 

Keberadaan Aliran Klasik 

Dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu 

aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik. Salah satu 

karakteristik aliran klasik yaitu hakim merupakan instrumen 

hukum, hanya diizinkan menentukan benar salah dan 
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kemudian memberikan pidana yang sudah ditentukan dalam 

undang-undang di samping karakteristik lainnya. Aliran 

modern disebut juga aliran positif, karena aliran ini mulai 

memasuki upaya pencarian sebab timbul kejahatan. Menurut 

aliran ini, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara 

abstrak dari sudut yuridis, tetapi harus dilihat secara konkrit 

bahwa dalam kenyataanya perbuatan seseorang itu 

dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, 

maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.11 Aliran neo-

klasik merupakan modifikasi dari aliran klasik dan aliran 

modern. Aliran Neo-Klasik menurut Kartiman12 mempunyai 

basis yang sama dengan aliran klasik yaitu kepercayaan 

terhadap kebebasan kehendak manusia. 

Berdasarkan karakteristik dasar dari tiap aliran dalam 

hukum seperti diungkap di atas, maka Syamsul Fatoni13 

berpendapat bahwa keberadaan aliran klasik, aliran modern, 

dan aliran neo-klasik dianggap sebagai penyebab lahirnya 

disparitas pidana. 

                                                 
11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit,h.32 
12 Kartiman, Efektifitas Pidana Perampasan Kemerdekaan (Penjara) 

Terhadap Kejahatan Ringan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri 

Semarang, Laporan Penelitian Masalah-Masalah Hukum, Majalah 

Hukum No.01 Tahun 1994, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 

Semarang, 1994,h.33 
13 Syamsul Fathoni, Pendekatan Logika Hukum Sebagai Upaya 

Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal 

Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas (Negeri) Trunojoyo, 

Bangkalan, Jawa Timur, Volume 15 No.2, Desember, 2008, h.21 



 

592 

 

 

c. Perspektif Hakim Yang Memeriksa, Mengadili 

Dan Memutus Perkara 

Kaitan antara orientasi dan perspektif hakim dengan 

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana (in casu 

perkara Tipikor), maka tidak dapat dilepaskan dari 3 (tiga) 

faktor utama, yaitu: (1) orientasi terhadap tujuan atau 

falsafah pemidanaan, (2) faktor di luar hukum (3) diskresi 

hakim. 

Faktor pertama, yakni keterkaitan antara disparitas 

pidana dalam putusan hakim dengan orientasi dan perspektif 

hakim adalah dipengaruhi oleh tujuan atau falsafah 

pemidanaan. Artinya bahwa falsafah pemidanaan yang 

dianut oleh seorang hakim akan mempengaruhi pemunculan 

disparitas pidana. Faktor kedua berupa faktor di luar hukum 

yang dimaksud ialah faktor yang mempengaruhi putusan 

hakim yang sensitif mendorong disparitas pidana yaitu (1) 

faktor ekstra-legal tradisional, yang mencakup faktor ras dan 

faktor etnik dari pelaku, sedangkan (2) ekstra-legal non-

tradisional mencakup unsur kontekstual dan akibat kerugian 

atau kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, walaupun 

beberapa diantaranya dapat diperbandingkan dengan faktor 

legal-formal yang masih dalam kewenangan hakim. 
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Sedangkan faktor ketiga yakni diskresi hakim berkaitan 

dengan kebebasan hakim yang diakui oleh undang-undang. 

 

Penutup 

a. Disparitas pidana dalam putusan pengadilan tipikor 

terkesan tidak terhindarkan baik dalam wujud jenis 

dan kualitas delik, bobot pidana dan juga jenis pidana.  

b. Pandangan doktrinal yang berorientasi pada aliran 

klasik seperti res judicate pro veritate hebetur dan 

doktrin ratio decidendi saja tidak cukup sebagai 

alasan untuk melanggengkan disparitas pidana tanpa 

mempertimbangan prinsip-prinsip judicial caprice 

yang dijunjung tinggi dalam proses peradilan pidana. 

c. Disparitas pidana selain berdampak terhadap dunia 

peradilan pidana juga akan berdampak terhadap 

individu pelaku tindak pidana maupun dampak sosial-

kemasyarakatan. Disparitas pidana tidak hanya terjadi 

pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada 

tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga 

dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun 

oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang 

sama. 
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