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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang 

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang terletak di jalan  

Siliwangi No. 512, Semarang. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya 

berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan 

perkara pidana, namun juga memiliki peradilan-peradilan khusus yang 

dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri Semarang 

terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan 

Hubungan Industrial. Pengadilan khusus memiliki kompetensi absolute dan 

relative dalam mengadili perkara berdasarkan Undang-undang yang 

membentuknya. Tugas pokok dari Pengadilan Negeri Semarang adalah 

sebagai berikut40: 

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum 

lainnya. 

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 km2 yang 

                                                                 
40Internet, 2017, http://www.pn-semarangkota.go.id/, diakses 14 Febuari 2017 pukul 13.45 

http://www.pn-semarangkota.go.id/
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terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) 

kelurahan.  

Pengadilan Negeri Semarang memiliki visi dan misi. Adapun visi dari 

Pengadilan Negeri Semarang yaitu mengutamakan pelayanan publik di 

bidang pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka 

menuju akreditas. Sedangkan Misi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu 

mengoptimalkan pelayanan publik di bidang  penegakan hukum dan  

keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang41. 

Selain visi misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang, 

Pengadilan yang terletak di jalan Siliwangi No. 512, Semarang ini berdiri di 

atas lahan seluas 4000 m2. Terdapat pula fasilitas 6 ruang sidang yang 

digunakan untuk perkara-perkara pidana, perdata, niaga, dan perkara-perkara 

pidana yang melibatkan anak42. 

Gambar 1 

Pengadilan Negeri Semarang 

 

Sumber Data: Gambar diambil saat penelitian di lokasi  
                                                                 
41Ibid, diakses 14 Febuari 2017 pukul 14.35 
42Ibid, diakses 14 Febuari 2017 pukul 17.18 
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Adapun struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri Semarang 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2015 sebagai berikut: 

Gambar 2 

Struktur Pengadilan Negeri Semarang 

 

Sumber Data: http://www.pn-semarangkota.go.id 

Keterangan Gambar43: 

a. Ketua Pengadilan, bertugas: 

1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan 

mengawasi keuangan rutin/pembangunan; 

                                                                 
43Ibid, diakses 14 Febuari 2017 pukul 16.15 

http://www.pn-semarangkota.go.id/
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2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan 

tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan 

baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan; 

3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam 

melakukan pengawasan atas: 

a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para 

Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di 

daerah hukumnya; 

b) Masalah-masalah yang timbul; 

c) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat 

Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya; 

d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk 

diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung; 

4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk 

membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, 

risalah, berita acara serta berkas perkara; 

5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau 

tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk 

beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara). 

b. Wakil Ketua Pengadilan, bertugas: 

1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek 

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta 

pengorganisasiannya; 



 

44 
 

2) Mewakili ketua bila berhalangan; 

3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua; 

4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah 

pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja 

dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan 

tersebut kepada ketua. 

c. Hakim, bertugas: 

1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas 

Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, 

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara 

yang diajukan kepadanya; 

2) Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari 

keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-

hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

d. Panitera, bertugas: 

1) Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan; 

2) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera 

Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat 

mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi 

keuangan; 

3) Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, 

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak 
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ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan 

di Kepaniteraan; 

4) Membuat salinan putusan; 

5) Menerima dan mengirimkan berkas perkara; 

6) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang 

diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang 

ditentukan. 

e. Wakil Panitera, bertugas: 

1) Membantu pimpinan  Pengadilan dalam membuat program 

kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta 

pengorganisasiannya; 

2) Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi 

pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat 

laporan periodik; 

3) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan; 

4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya. 

f. Panitera Muda, bertugas: 

1) Membantu pimpinan  Pengadilan dalam membuat program 

kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta 

pengorganisasiannya; 

2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi 

perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. 
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g. Panitera Pengganti, bertugas: 

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana 

serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera 

Muda yang bersangkutan. 

h. Sekretaris, bertugas: 

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi 

Umum Pengadilan. 

i. Wakil Sekretaris, bertugas: 

Membantu tugas pokok Sekretaris. 

j. Kepala sub Bagian Umum, bertugas: 

1) Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan; 

2) Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat 

perkara. 

k. Kepala sub Bagian Keuangan, bertugas: 

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara 

bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang 

menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan. 

l. Kepala sub Bagian Kepegawaian, bertugas: 

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu 

Sekretaris yang: 

1) Menangani keluar masuknya pegawai; 

2) Menangani pensiun pegawai; 

3) Menangani kenaikan pangkat pegawai; 
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4) Menangani gaji pegawai; 

5) Menangani mutasi pegawai; 

6) Menangani tanda kehormatan; 

7) Menangani usulan/ promosi jabatan, dll. 

B. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Terjadinya Disparitas Pemidanaan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri 

Semarang 

 
Pidana dan pemidanaan merupakan salah satu masalah pokok dalam 

hukum pidana dan penerapannya merupakan salah satu sub sistem 

penyelenggaraan hukum acara pidana. Disparitas timbul karena adanya 

penjatuhan sanksi pidana yang berbeda oleh hakim terhadap tindak pidana 

yang sejenis dilakukan oleh pelaku pidana. Dengan demikian, dapat  

dikatakan bahwa figur dari hakim menjadi penentu timbulnya disparitas 

pemidanaan. Disparitas pidana akan berakibat fatal apabila terpidana 

memperbandingkan pidana dan merasa menjadi korban peradilan yang sesat. 

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang dan 

kekuasaannya oleh undang-undang untuk mengadili atau memutus suatu 

perkara dalam lingkungan peradilan. Dinyatakan dalam Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim adalah 

hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada 

di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, 
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dan hakim pada peradilan khusus yang berada  dalam lingkungan peradilan 

tersebut”44. 

Hakim yang diberi wewenang dan kekuasaan oleh undang-undang 

dituntut dapat menyelesaikan suatu perkara yang ditangani dengan adil, jujur, 

arif dan bijaksana, berintegritas, profesional, dan dengan penuh pertimbangan 

supaya perkara yang ditangani dapat menghasilkan putusan adil bagi para 

pihak. Menjadi hakim bukanlah suatu profesi yang mudah dalam 

menyelesaikan perkara yang ditangani. Dalam mengambil keputusannya, 

hakim selalu dihadapkan oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu 

putusannya, baik yang berasal dari dalam institusinya maupun dari luar, 

yakni dari masyarakat. Disparitas pemidanaan juga banyak dipengaruhi 

faktor-faktor tersebut. 

Mengenai faktor-faktor timbulnya disparitas pemidanaan, berdasarkan 

hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang dinyatakan 

bahwa:  

“Saya tidak terlalu ingat mengenai pernah atau tidaknya saya dalam 
menangani kasus sehingga timbul disparitas pemidanaan karena ada 
banyak kasus yang saya periksa. Satu dan lain kasus yang berkaitan 
bisa saja diputus berbeda. Perbedaan ini terkadang tergantung dari hal-
hal yang memberatkan atau meringankan dari terdakwa. Sikap dari 
terdakwa yang berbelit-belit dalam persidangan juga menjadi bahan 
pertimbangan seorang hakim. Selain itu dalam kaitan yang lainnya 
seperti pelaku yang residivis akan berbeda pidananya dengan pelaku 
yang baru melakukan tindak  pidana. Hal-hal tersebut nanti akan 
dimusyawarah mufakatkan oleh hakim ketua sidang dengan hakim-
hakim anggotanya. Namun kadang ada saja pandangan klien yang 
berbeda atas putusan yang dijatuhkan”45. 

                                                                 
44Lihat: Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
45Hasil wawancara dengan Dr. Eddy Parulin Siregar, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri 
Semarang, Pada tanggal 20 Maret 2017 
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Selain itu dilengkapi pula menurut hasil wawancara dengan hakim 

Pengadilan Negeri Semarang yang lain yang mengatakan bahwa:  

“Menjadi seorang hakim tidaklah mudah, kita harus pandai menguasai 
berbagai situasi dan kondisi dalam persidangan. Untuk kasus dimana 
timbul disparitas saya pernah menanganinya. Berbagai faktor-faktor 
yang dapat menyebabkan kasus tersebut dikatakan disparitas atau tidak 
itu tergantung dari internal dan eksternalnya. Untuk internalnya yaitu 
dari hati nurani atau kemanusiaan para hakim dan pengalaman kerja 
para hakim. Lalu untuk eksternalnya itu yang di pelaku dan 
masyarakat  seperti barang-barang bukti yang berada dipersidangan 
tersebut diajukan. Si pelaku dalam kategori sudah pernah melakukan 
tindak pidana (residivis) atau belum sama sekali, usia dari pelaku 
tersebut, jenis kelamin dan status pelaku, kondisi psikologis pelaku, 
motivasi atau latar belakang dari perbuatan si pelaku, kebijakan faktor-
faktor yang meringankan atau memberatkan dalam persidangan, dan 
keadaan-keadaan tertentu”46. 

Para hakim di Pengadilan Negeri Semarang masing-masing 

mempunyai pengalaman yang berbeda dalam memutus kasus disparitas 

mengenai narkotika. Berikut ini gambaran mengenai jumlah kasus narkotika 

untuk kasus tindak pidana narkotika pada pasal 127 dan 114  yang terjadi 

dalam lima (5) tahun terakhir yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan 

Negeri Semarang: 

Tabel 1. Data Jumlah Kasus per Tahun 

Tindak 
Pidana 

Jumlah Kasus per Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 
Pasal 127 53 51 73 123 15 
Pasal 114 20 20 28 61 15 
Sumber Data: Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 15 Mei 2017 

                                                                 
46Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 7 
Maret 2017 
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Untuk memberikan gambaran lebih lengkap dari data di atas, maka 

dipaparkan mengenai disparitas yang terjadi dalam beberapa kasus tindak 

pidana narkotika di Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:
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Tabel 2. Data Kasus Putusan 

No Putusan 

Keterangan 

Tuntutan 
Jaksa 

Penuntut 
Umum 

Pertimbangan Hakim 
Pidana Rehabilitasi Sosial 

Memberatkan Meringankan 

1. 1 Putusan Nomor: 
121/Pid.Sus/20
15/PN.Smg 

Pasal 127 ayat 
(1) huruf a.  
Dengan pidana 
penjara satu (1) 
tahun delapan 
(8) bulan. 

Perbuatan terdakwa 
tidak mendukung 
program Pemerintah 
dalam rangka 
pemberantasan 
Narkoba. 
 
 
 
 
 

1. Terdakwa bersikap 
sopan 
dipersidangan dan 
berterus terang 
mengakui 
kesalahannya, 
sehingga 
memperlancar 
jalannya 
persidangan. 

2. Terdakwa masih 
muda masa 
depannya masih 
panjang diharapkan 
masih dapat 
memperbaiki 
perbuatannya. 

Pidana penjara 
selama satu (1) 
tahun dan dua 
(2) bulan. 

- 
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2. 1
2
7 

Putusan Nomor: 
407/Pid.Sus/20
16/PN.Smg 

Pasal 127 ayat 
(1) huruf a jo 
Pasal 54. 
Dengan pidana 
menjalankan 
rehabilitasi 
sosial selama 
enam (6) bulan. 

Perbuatan terdakwa 
bertentangan dengan 
program pemerintah 
di dalam usaha 
memberantas 
peredaran dan 
penggunaan 
Narkotika secara 
illegal. 
 

1. Terdakwa bersikap 
sopan di 
persidangan dan 
mengakui terus 
terang 
Perbuatannya. 

2. Terdakwa belum 
pernah dipidana. 

3. Terdakwa 
menyesali 
perbuatannya 

 Tetap menjalankan 
pidana berupa 
rehabilitasi sosial 
selama enam (6) 
bulan. 

3. 1
2
7 

Putusan Nomor: 
371/Pid.Sus/20
16/PN.Smg 

Pasal 127 ayat 
(1) huruf a. 
Dengan pidana 
penjara selama 
dua (2) tahun 
enam (6) bulan. 
 

1. Perbuatan 
terdakwa 
meresahkan 
masyarakat. 

2. Perbuatan 
terdakwa 
melanggar 
Peraturan 
Perundang-
undangan dan 
program 
Pemerintah dalam 
memberantas 
tindak pidana. 

 

1. Terdakwa 
mengakui terus 
terang dan 
menyesali 
perbuatannya. 

2. Terdakwa bersikap 
sopan 
dipersidangan. 

3. Terdakwa 
mempunyai 
tanggungan 
keluarga. 

4. Terdakwa belum 
pernah dihukum. 

Pidana penjara 
selama satu (1) 
tahun sepuluh 
(10) bulan. 

- 
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4. 1
2
7 

Putusan Nomor: 
232/Pid.Sus/20
15/PN.Smg 

Pasal 127 ayat 
(1) huruf a. 
Dengan pidana 
penjara selama 
dua (2) tahun 
enam (6) bulan. 

1. Perbuatan 
terdakwa 
meresahkan 
masyarakat. 

2. Perbuatan 
terdakwa 
bertentangan 
dengan program 
pemerintah 
pemberantasan 
narkotika. 

 
 
 
 

1. Terdakwa 
mengaku berterus 
terang dan 
menyesali 
perbuatannya. 

2. Terdakwa bersikap 
sopan dan tidak 
mempersulit 
jalannya 
persidangan. 

3. Terdakwa belum 
pernah dihukum. 

Pidana penjara 
selama satu (1) 
delapan (8) 
bulan. 

- 

5. 5
. 
Putusan Nomor: 
37/Pid.Sus/201
6/ PN.Smg 

Pasal 114 ayat ( 
1). 
Dengan pidana 
penjara selama 
delapan (8) 
tahundan denda 
sebesar 
Rp1.000.000.00
0,- (satu milyar 
rupiah). 

1. Bahwa sifat 
perbuatan 
Terdakwa 
bertentangan 
dengan program 
pemerintah yang 
sedang giat-giatnya 
memberantas 
peredaran 
Narkotika. 

2. Bahwa perbuatan 
Terdakwa dapat 
merusak mental 

Bahwa Terdakwa 
mengaku terus 
terang akan 
perbuatannya dan 
menyesali serta 
berjanji tidak akan 
mengulangi lagi. 

Pidana penjara 
selama. 6 
(enam) 
tahun dan denda 
sebesar Rp 
1.000.000.000,- 
(satu milyar 
rupiah). 

- 



 

54 
 

generasi 
mudaIndonesia. 

6.  Putusan 
Nomor: 
83/Pid.Sus/201
5/PN.Smg 

Pasal 114 ayat 
(1). Dengan 
pidana penjara 
selama tujuh 
(7) tahun dan 
denda sebesar 
Rp1.000.000.00
0,- (satu milyar 
rupiah). 

Perbuatan Terdakwa 
merusak bangsa 
Indonesia, 
khususnya generasi 
muda. 

Terdakwa mengakui 
perbuatannya. 

Pidana penjara 
selama lima (5) 
tahun dan denda 
sebesar Rp 
1.000.000.000,- 
(satu milyar 
rupiah). 

- 

7.  Putusan 
Nomor: 
193/Pid.Sus/20
16/PN.Smg. 

Pasal 114 ayat 
(1). Dengan 
pidana penjara 
selama tujuh 
(7) tahun dan 
denda sebesar 
Rp.1.000.000.0
00.- (satu 
milyar 
rupiah). 

1. Perbuatan 
terdakwa tidak 
mendukung 
program 
pemerintah dalam 
pemberantasan 
tindak pidana 
narkotika 

2. Terdakwa sudah 
pernah dipidana. 

Terdakwa mengakui 
terus terang akan 
perbuatannya dan 
menyesalinya 
Terdakwa tidak akan 
mengulangi lagi 
perbuatanya. 

Pidana 
penjara selama 
lima (5) tahun 
dan denda 
sebesar Rp. 
1.000.000.000,0
0 (satu milyar 
rupiah). 

 

8.  Putusan Nomor: 
293/Pid.Sus/20
15/PN.Smg 

Pasal 114 ayat 
(1). Dengan 
pidana penjara 
selama 
Sembilan (9) 
tahun dan 
denda sebesar 

1. Terdakwa adalah 
se orang residivis 
(pernah dihukum 
atas perkara yang 
sama dengan 
pidana penjara 1 
tahun dan 6 bulan 

Terdakwa mengakui 
terus terang atas 
perbuatannya 
sehingga 
memperlancar 
jalannya 
persidangan. 

Pidana penjara 
selama tujuh (7) 
tahun denda dan 
sebesar 
Rp. 
1.000.000.000,- 
(satu milyar 
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Rp1.000.000.00
0,- (satu milyar 
rupiah). 

dan baru keluar 
dari LP 
Kedungpane 
Semarang 
padatanggal 17 
Agustus 2015 

2. Perbuatan 
Terdakwa merusak 
moral masyarakat 

3. Perbuatan 
Terdakwa tidak 
mendukung 
program 
pemerintah yang 
sedang gencar-
gencarnya 
memberantas 
narkotika. 

rupiah). 

Sumber data: Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 13 Mei 2017
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Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian 

yang dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti mengelompokkan dari delapan 

(8) kasus di atas menjadi empat (4) kasus yang untuk memperjelas dari 

faktor-faktor disparitas tersebut.Empat (4) kasus tersebut terdiri dari: 

1. Kasus pertama (1) yaitu nomor 1 dan 2; 

2. Kasus kedua (2) yaitu nomor 3 dan 4; 

3. Kasus ketiga (3) yaitu nomor 5 dan 6; 

4. Kasus keempat (4) yaitu nomor 7 dan 8. 

Untuk lebih lanjut, peneliti menjelaskan keterangan dari tabel di atas 

terlebih dahulu. Keterangan tabelnya sebagai berikut: 

a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

 Apabila dilihat dari tuntutan per kasus, maka terlihat ada perbedaan. 

Untuk kasus pertama (1) yaitu nomor 1 dan nomor 2, tuntutan yang 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa nomor 1 

yang melakukan tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf adengan 

tuntutan pidana penjara selama satu (1) tahun delapan (8) bulan 

berbeda dengan terdakwa nomor 2 yang  melakukan tindak pidana 

pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 54 dengan tuntutan pidana 

menjalankan rehabilitasi sosial selama enam (6) bulan. 

Kemudian, kasus kedua (2) yaitu nomor 3 dan nomor 4, tuntutan yang 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa nomor 3 dan 

nomor 4 sama-sama melakukan tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf 

a dengan tidak ada perbedaan tuntutan pidana, yaitu pidana penjara 
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selama dua (2) tahun enam (6) bulan. Hanya saja tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak sama pada saat putusan 

akhir. 

Untuk kasus ketiga (3)  yaitu nomor 5 dan nomor 6, tuntutan yang 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa nomor 5 

dengan tuntutan pidana penjara selama delapan (8) tahun dan pidana 

denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tuntutan 

terdakwa nomor 6 dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan 

pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kedua 

terdakwa kasus tersebut sama-sama melanggar pasal 114 ayat (1). 

Dan yang terakhir, kasus keempat (4) yaitu nomor 7 dan nomor 8, 

tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 

terdakwanomor 7 dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan 

pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan 

tuntutan terdakwa nomor 8 dengan pidana penjara selama Sembilan (9) 

tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu milyar 

rupiah). Kedua terdakwa kasus tersebut sama-sama melanggar pasal 

114 ayat (1). 

b. Pertimbangan Oleh Hakim 

Berkaitan dengan pertimbangan oleh hakim, maka dapat dilihat bahwa 

untuk hal-hal yang memberatkan dalam kasus pertama (1), terdakwa 

nomor 1 dan nomor 2 itu berbeda. Untuk terdakwa nomor 1 adalah 

perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 
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rangka pemberantasan narkoba, sedangkan hal-hal yang memberatkan 

terdakwa nomor 2 adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan 

program pemerintah di dalam usaha memberantas peredaran dan 

penggunaan narkotika secara illegal. 

Kemudian, untuk kasus kedua (2), hal-hal yang memberatkan terdakwa 

nomor 3 dan nomor 4 tidak berbeda jauh. Untuk terdakwa nomor 3 

adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan 

terdakwa melanggar Peraturan Perundang-undangan dan program 

pemerintah dalam memberantas tindak pidana. Sedangkan hal-hal yang 

memberatkan terdakwa nomor 4 adalah perbuatan terdakwa 

meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan 

program pemertintah pemberantasan narkotika. 

Untuk kasus ketiga (3), hal-hal yang memberatkan terdakwa nomor 5 

dan nomor 6 itu berbeda. Untuk terdakwa nomor 5 adalah sifat 

perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang 

sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan perbuatan 

terdakwa dapat merusak mental generasi muda Indonesia. Sedangkan 

hal-hal yang memberatkan terdakwa nomor 6 adalah perbuatan 

terdakwa merusak bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. 

Dan kasus keempat (4), hal-hal  yang memberatkan terdakwa nomor 7 

dan nomor 8 itu berbeda. Untuk terdakwa nomor 7 adalah Perbuatan 

terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan 

tindak pidana narkotika dan terdakwa sudah pernah dipidana. 
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Sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa nomor 8 adalah 

Terdakwa adalah seorang residivis (pernah dihukum atas perkara yang 

sama denganpidana penjara 1 tahun dan 6 bulan dan baru keluar dari 

LP Kedungpane Semarang padatanggal 17 Agustus 2015, perbuatan 

terdakwa merusak moral masyarakat, dan perbuatan terdakwa tidak 

mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya 

memberantas narkotika. 

Hal-hal yang meringankan dalam kasus pertama (1), terdakwa nomor 1 

dan nomor 2 itu berbeda. Untuk terdakwa nomor 1 yaitu terdakwa 

bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui 

kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan 

terdakwa masih muda masa depannya masih panjang diharapkan masih 

dapat memperbaiki perbuatannya. Sedangkan hal-hal yang 

meringankan terdakwa nomor 2 yaitu terdakwa bersikap sopan 

dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa 

belum pernah dipidana, dan terdakwa menyesali perbuatannya. 

Hal-hal yang meringankan dalam kasus kedua (2), terdakwa nomor 3 

dan nomor 4 itu berbeda. Untuk terdakwa nomor 3 yaitu terdakwa 

mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap 

sopan dipersidangan, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, 

serta terdakwa belum pernah dihukum. Sedangkan terdakwa nomor4 

yaitu terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya, 
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terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, 

dan terdakwa belum pernah dihukum. 

Hal-hal yang meringankan dalam kasus ketiga (3), terdakwa nomor 5 

dan nomor 6 itu berbeda. Untuk terdakwa nomor 5 yaitu terdakwa 

mengaku terus terang akan perbuatannya dan menyesali serta berjanji 

tidak akan mengulangi lagi. Sedangkan terdakwa nomor 6 yaitu 

terdakwa mengakui perbuatannya. 

Hal-hal yang meringankan dalam kasus keempat (4), terdakwa nomor 

7 dan nomor 8 itu berbeda. Untuk terdakwa nomor 7 yaitu terdakwa 

mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesalinya dan tidak 

akan mengulangi lagi perbuatanya. Sedangkan terdakwa nomor 8 yaitu 

terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga 

memperlancar jalannya persidangan. 

c. Pidana 

Mengenai putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, pada kasus 

pertama (1) terdapat disparitas dalam putusan pidananya, yaitu 

terdakwa nomor 1 dalam putusannya dijatuhkan pidana penjara selama 

satu (1) tahun dan dua (2) bulan, sedangkan terdakwa nomor 2 dalam 

putusannya dijatuhkan pidana berupa rehabilitasi sosial selama enam 

(6) bulan. 

Pada kasus kedua (2) terdapat disparitas dalam putusan pidana, yaitu 

terdakwa nomor 3 dalam putusannya dijatuhkan pidana penjara selama 

satu (1) tahun sepuluh (10) bulan, sedangkan terdakwa nomor 4 dalam 
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putusan dijatuhkan pidana penjara selama satu (1) tahun delapan (8) 

bulan. 

Pada kasus ketiga (3) terdapat dispartitas dalam putusan pidana, yaitu 

terdakwa nomor 5 dalam putusannya dijatuhkan pidana penjara selama 

6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah), sedangkan terdakwa nomor 6 dalam putusan dijatuhkan pidana 

penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- 

(satu milyar rupiah). 

Pada kasus keempat (4) terdapat disparitas dalam putusan pidana, yaitu 

terdakwa nomor 7 dalam putusannya dijatuhkan pidana penjara selama 

selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah), sedangkan terdakwa nomor 8 dalam putusannya 

dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).   

d. Rehabilitasi Sosial 

Mengenai putusan pidana rehabilitasi sosial hanya dijatuhkan pada 

putusan pengadilan Nomor: 407/Pid.SUS/2016/PN.Smg, yaitu pada 

kasus pertama (1) dalam terdakwa nomor 2 untuk tetap menjalankan 

pidana berupa rehabilitasi sosial selama enam (6) bulan. 

Sesuai penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, peneliti menemukan 

bahwa di dalam prakteknya benar ada disparitas yang dilakukan oleh hakim. 

Mengenai disparitas tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang dihadapi 

oleh para hakim pada saat memutuskan suatu putusan tindak pidana narkotika 
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yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian peneliti menganalisis 

bahwa para hakim dapat mengalami beberapa faktor-faktor yang 

menyebabkan adanya disparitas pemidanaan di atas sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan atau Hukum 

Undang-undang merupakan salah satu alat penegakan hukum. 

Peraturan perundang-undangan diberlakukan bagi semua warga 

negara atau semua golongan tertentu maupun umum di wilayah 

negara Indonesia guna mencapai suatu tujuan yang memiliki 

dampak positif47. Dalam hukum pidana positif di Indonesia, hakim 

mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana mengenai 

ancaman pidana bagi terdakwa. Dengan adanya kebebasan yang 

dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan pidana, maka hal  ini 

menjadi salah satu penyebab disparitas pemidanaan antar putusan. 

Tindak  pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang 

diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 

narkotika. Di dalam undang-undang tersebut menyebutkan batas 

minimum dan batas maksimum pidana, yaitu dengan 

disebutkannya paling singkat dan paling lama untuk pidana 

penjara. Sedangkan untuk pidana denda yaitu paling sedikit dan 

paling banyak. Kebebasan yang dimiliki hakim dalam menentukan 

pidana yang tepat bertujuan agar putusan yang dijatuhkan sesuai 

dengan keadilan yang dimiliki oleh hakim. Kebebasan yang 

                                                                 
47Soerjono Soekanto, Op. cit., hal. 11 
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dimiliki hakim juga diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 

2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 24 ayat 1 Undang-

undang Dasar 1945 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan  yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan  hukum dan keadilan”. 

Faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan yaitu bersumber 

pada gangguan terhadap penegakan hukumnya sendiri. Gangguan 

tersebut dikarenakan ada pihak yang memperbolehkan adanya 

disparitas, ada pula yang menganggap disparitas sebagai wujud 

kelemahan permasalahan hukum48. 

2) Faktor dari Internal (Penegak Hukum atau Hakim) 

Faktor dari internal yaitu faktor-faktor yang bersumber pada 

penegak hukum atau hakim. Dalam melakukan penjatuhan putusan 

pidana terhadap terdakwa kasus narkotika, para hakim di 

Pengadilan Negeri Semarang sering dihadapkan oleh faktor dari 

internal, yaitu mengenai sebuah hati nurani dan rasa kemanusiaan. 

Hati nurani dan rasa kemanusiaan dari seorang hakim inilah yang 

menjadi salah satu penentu berat atau ringannya suatu putusan 

perkara pidana yang akan dijalankan oleh terdakwa. Mengenai hal 

tersebut, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Sulistiyono dinyatakan bahwa:  

                                                                 
48Anisetiawan Arin Wibowo, 2013, Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pecandu Narkotika, 
Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (tidak diterbitkan), hal. 71 
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“Apabila hakim kembali pada standardisasi pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, seorang hakim tidak akan 
menengok pada hati nurani dan rasa kemanusiaannya. Namun, apa 
yang telah menjadi standardisasi peraturan perundang-undangan 
tetap seorang hakim akan mempunyai kebijakannya masing-
masing di dalam persidangan. Lanjut menurut beliau, walaupun di 
dalam peraturan perundang-undangan narkotika telah mengatur 
standar batas minimum dan maksimum pidana bagi pelaku, 
seorang hakim akan melihat sikap dari terdakwa pada saat di ruang 
persidangan”49.  
 
Lebih lanjut lagi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Eddy Parulin Siregar dinyatakan bahwa:  

“Selain hati nurani dan rasa kemanusiaan yang digunakan oleh para 
hakim, faktor lain yang menyebabkan disparitas adalah hasil dari 
hakim melakukan musyawarah terhadap sikap terdakwa selama di 
dalam persidangan dan hal-hal yang meringankan atau 
memberatkan terdakwa. Hasil musyawarah tersebut bertujuan 
untuk mencapai kesepakatan yang mufakat sehingga pada saat 
memutuskan berat atau ringannya sanksi pidana terdakwa masing-
masing dapat diterima oleh terdakwa.  Hakim-hakim di dalam 
persidangan tersebut terdiri dari Ketua Hakim dan Anggota-
anggota hakim. Di dalam prakteknya, Ketua Hakim yang 
mempunyai peranan penting dalam menjatuhkan putusan pidana, 
sedangkan Hakim-hakim Anggota hanya bersifat mengikuti Ketua 
Hakimnya”50. 
 
Selajutnya dijelaskan pula bahwa faktor lain yang mempengaruhi 

disparitas adalah mengenai usia dan pengalaman kerja dari seorang 

hakim. Antara usia dan pengalaman kerja mempunyai kaitan yang 

erat karena dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan 

keputusan. Hakim muda dengan hakim senior memiliki 

pengalaman kerja masing-masing. Untuk hakim muda memang 

belum memiliki pengalaman di dalam persidangan. Semakin tua 

                                                                 
49 Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 7 
Maret 2017 
50 Hasil wawancara dengan Dr. Eddy Parulin Siregar, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri 
Semarang, Pada tanggal 20 Maret 2017 
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usia hakim maka semakin banyak pengalaman,  sikap arif, 

bijaksana yang dimiliki dalam menghadapi kasus yang 

ditanganinya. 

3) Faktor dari Eksternal (Pelaku dan Masyarakat) 

Faktor dari eksternal yaitu faktor-faktor yang bersumber pada 

pelaku dan masyarakat. Ada pula faktor dari eksternal yang 

menyebabkan adanya disparitas pemidanan yang berasal dari 

pelaku dan masyarakat yang ternyata hampir sama isinya dalam 

Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP yang memuat pedoman 

mengenai pertimbangan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan 

putusan kepada terdakwa mengenai kesalahan, yaitu51: 

a) Motivasi atau Latar Belakang Perbuatan Pelaku 

Motivasi atau latar belakang perbuatanyang dilakukan oleh 

pelaku menjadi pengaruh dalam perbedaan pemidanaan. 

Sebelum hakim mengambil keputusan pidana yang akan 

dijalankan oleh pelaku, hakim tentu akan memeriksa sebab-

sebab tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika. Hakim 

ketua dan hakim-hakim anggota tentu mempunyai penilaian 

yang berbeda terkait motivasi atau latar belakang yang 

dilakukan pelaku. Oleh karena itu timbulah disparitas dalam 

suatu putusan-putusan. 

b) Barang-barang Bukti 

                                                                 
51Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 7 
Maret 2017 
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Barang-barang bukti merupakan semua benda-benda sitaan 

yang diajukan di persidangan pengadilan oleh penuntut 

umum52. Sebelum hakim menyatakan kesalahan pelaku, hakim 

tentu memeriksa dan memutuskan kasus tersebut dengan 

berdasarkan barang-barang bukti yang disita dan diajukan 

dalam persidangan. Barang-barang bukti  yang telah ditetapkan 

oleh undang-undang ada lima (5) yaitu berupa keterangan 

saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk lainnya, dan 

keterangan terdakwa. Keyakinan para hakim dalam menilai 

kebenaran perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum 

kepada terdakwa akan bertambah apabila semua barang-barang 

bukti yang terungkap dalam persidangan dikenal dan diakui 

oleh terdakwa dan saksi-saksi.  

Dalam hal pembuktian tindak pidana khususnya tindak pidana 

narkotika, barang-barang bukti seperti keterangan saksi dan 

barang-barang bukti narkotika yang ditemukan bersama 

terdakwa mempunyai peran yang sangat berarti sebelum hakim 

mengambil keputusan. Apabila barang-barang bukti setidaknya 

ditemukan ada dua barang bukti tersebut maka hakim dapat 

menjatuhkan putusan yang tepat bagi pelaku tindak pidana 

khususnya tindak pidana narkotika. 

c) Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) 

                                                                 
52Hasil wawancara dengan Dr. Eddy Parulin Siregar, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang, Pada tanggal 20 Maret 2017 
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Pengulangan (residivis) merupakan pelaku yang telah 

melakukan tindak pidana tertentu kemudian ia dijatuhkan 

pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan ia telah menjadi terdakwa namun dalam 

jangka waktu tertentu ia melakukan pengulangan tindak pidana 

lagi53. 

Pada dasarnya residivis dapat dibedakan menjadi dua (2) 

golongan yaitu:54 

1. Residive Umum (generale residive) 

Merupakan seseorang yang melakukan kejahatan yang telah 

dijatuhi pidana oleh hakim kemudian ia melakukan tindak 

pidana lagi dalam bentuk-bentuk tindak pidana apapun. Hal 

ini dapat digunakan sebagai alasan pemberat dalam 

hukumannya. 

2. Residive Khusus (special residive) 

Merupakan seseorang yang melakukan kejahatan yang telah 

dijatuhi pidana oleh hakim kemudian ia melakukan tindak 

pidana lagi yang  sejenis dengan tindak pidana sebelumnya. 

Oleh karena itu, persamaan tindak pidana tersebut dapat 

dipergunakan sebagai dasar untuk alasan pemberat 

hukumannya. 

                                                                 
53Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 7 
Maret 2017 
54 Sudut Hukum, 2016, Pengertian  Pelaku dan Residivis, http://www.suduthukum.com, diakses 
10 Mei 2017 

http://www.suduthukum.com/
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Di dalam KUHP, ketentuan mengenai pengulangan (residivis) 

telah diatur dalam bab khusus yaitu Buku II KUHP dalam Bab 

XXXI tentang Aturan Pengulangan Kejahatan yang 

Bersangkutan dengan Berbagai-bagai Bab dan diatur dalam 

Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Dari ketiga aturan 

yang diatur dalam ketiga pasal tersebut untuk tindak pidana 

bagi pelaku pengulangan (residivis) dikenakan tambahan 

sepertiganya dari ancaman pidana maksimal tindak pidannya 

yang dilakukan pelaku55. 

d) Usia Pelaku 

Usiamerupakan faktor yang sering dikaitkan oleh hakim 

sebagai bahan pertimbangannya. Tingkat kematangan pelaku 

dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan menjadi bahan 

perbedaan dalam pemidanaan. Hakim cenderung melihat usia 

pelaku apakah masih bisa diberikan keringanan agar pelaku 

bertobat dan menjadi manusia yang berkepribadian baik atau 

tidak sama sekali. 

e) Jenis kelamin dan Status Pelaku 

Jenis kelamin pelaku sering dikait-kaitkan oleh hakim dalam 

pertimbangan dengan hakim lain. Hakim cenderung melihat 

bahwa dari jenis kelamin dapat menjadi bahan pertimbangan 

kelayakan. Apabila pelaku berjenis laki-laki bahwa statusnya 

                                                                 
55Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 7 

Maret 2017 
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single atau berkeluarga yang harus dinafkahi. Atau apabila 

pelaku berjenis perempuan berstatus single atau berkeluarga 

yang harus merawat anak-anaknya. Pelaku yang berstatus 

pekerja atau pelajar atau pengangguran juga menjadi bahan 

pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan tindak 

pidana khususnya tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, hal 

ini menjadi perbedaan dalam pemidanaan yang diterima oleh 

pelaku. 

f) Kondisi Psikologis Pelaku 

Kondisi psikologis si pelaku merupakan salah satu faktor 

dimana perbuatan si pelaku tersebut melanggar norma-norma 

hukum. Kondisi psikologis menjadi faktor-faktor mengenai 

kejiwaannya bahwa dilakukan dengan tekanan pihak lain atau 

tidak, kesadaran atau tidak, dan keterpaksaan atau kesengajaan. 

g) Keadaan-keadaan Tertentu 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eddy Parulin 

Siregar,selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang 

dimaksud dengan keadaan-keadaan tertentu ialah faktor-faktor 

seperti status sosial, ekonomi dan budaya. Keadaan-keadaan ini 

biasanya dialami oleh hakim pada saat pengambilan keputusan 

pemidanaan bagi pelaku. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya 

menjadi bahan pertimbangan oleh hakim. Hakim yang 

mempertimbangkan faktor sosial akan menilai dari 
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pekerjaannya, cara berbicara, dan cara ia berpakaian. 

Kemudian untuk faktor ekonomi, hakim cenderung melihat dari 

latar belakang perekonomian pelaku. Apakah ia memiliki 

keluarga yang perlu untuk dinafkahi atau memiliki pendapatan 

bagi dirinya sendiri dan berasal dari keluarga yang kurang 

mampu atau dari keluarga yang mampu. Terakhir, faktor 

budaya yang beraneka ragam dapat kita lihat dari 

keanekaragaman adat istiadat yang masih kental dan diakui 

oleh Indonesia. 

h) Opini Masyarakat 

Setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan opini masing-

masing. Berbagai macam kejadian-kejadian yang ditemui atau 

dialaminya pasti akan menimbulkan opini. Masyarakat dengan 

bebas dapat beropini mengenai hal-hal apa saja yang terjadi 

termasuk mengenai permasalahan hukum yang ada di 

Indonesia. Salah satu permasalahan yaitu mengenai 

pemidanaan yang dialami setiap pelaku tindak pidana 

khususnya tindak pidana narkotika. Banyak masyarakat yang 

mengeluarkan opini mengenai sikap disparitas yang dilakukan 

oleh hakim. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eddy Parulin 

Siregar, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, opini 

masyarakat terbentuk dari kumpulan kasus-kasus yang tengah 
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dipublikasikan oleh berbagai media cetak atau media 

elektronik. Opini masyarakat dapat mempengaruhi hakim agar 

dapat bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak 

masyarakat yang menyalahkan hakim bahwa tidak adil dalam 

memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana khususnya 

tindak pidana narkotika untuk setiap pasal yang dilanggar 

dengan sebab dan akibat yang sama-sama tidak  menonjol 

perbedaannya. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang 

setuju bahwa hakimharus memberikan putusan yang berbeda 

karena hakim memiliki tujuan untuk membinakan kembali atau 

memberikan efek jera bagi pelaku. 

  Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pedoman yang wajib 

dipertimbangkan oleh hakim dalam Rancangan Undang-undang (RUU) 

KUHP yang digunakan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, yaitu 

mengenai kesalahan dari si pembuat tindak pidana, motif dan tujuan dalam 

melakukan tindak pidana, mens rea (sikap batin), kategori tindak pidana 

berencana atau bukan, jalan melakukan tindak pidana, tindakan para pelaku 

setelah melangsungkan aksi tindak pidana, keadaan sosial dan ekonomi 

pelaku, dampak masa depan baik yang diperbuat pelaku maupun korban 

setelah mengalami tindak pidana, sikap memaafkan oleh pihak korban, dan 

lingkungan masyarakat yang memandang tindak pidana si pelaku. 

Disparitas pemidanaan yang dialami oleh terdakwa pada kasus 

narkotika merupakan hal yang wajar-wajar saja. Bahkan diperbolehkan 
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sepanjang tidak ada disparitas yang  menonjol antar pelaku yang dijerat pasal 

yang sama. Disparitas yang diterima oleh terdakwa merupakan hasil dari 

pertimbangan fakta-fakta di persidangan yang dilakukan oleh hakim. 

Disparitas tersebut merupakan salah satu cara untuk menunjukan rasa 

keadilan di dalam masyarakat. Tidak mungkin terdakwa yang sama-sama 

melakukan tindak pidana sama, dijerat pasal yang sama namun sanksi 

pidananya juga sama. Hal ini timbul karena ada pertimbangan-pertimbangan 

yang menjadi faktor-faktor hakim dalam menjatuhkan akhir putusan56. 

Lebih lanjut lagi, disparitas pemidanaan yang dialami terdakwa pada 

kasus narkotika juga tidak mempengaruhi putusan pidana yang dijatuhkan 

oleh hakim. Karena setiap jenis narkotika mempunyai golongan yang 

berbeda-beda, yaitu ada narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulistiyono, dinyatakan bahwa: 

“Sebelum dibacakan putusan pidana yang dilakukan oleh hakim, 
tentunya hakim sudah mempertimbangkan tindak pidana terdakwa 
dalam tindak pidana yang dilanggar seperti halnya jenis-jenis golongan 
narkotikanya. Karena di dalam undang-undang narkotika sudah jelas 
ada penggolongan narkotika. Ada jenis narkotika golongan I, golongan 
II, dan golongan III yang kemudian sanksi pidananya juga berbeda. 
Salah satu yang menjadi pertimbangan berat atau ringannya suatu 
sanksi pidana yaitu berat jenis narkotika dari masing-masing golongan. 
Tentu akan berbeda sanksi batas minimum dan batas maksimum 
pidana serta pidana denda jika membandingkan golongan narkotika I 
dengan narkotika II”57. 

Dikatakan disparitas pemidanaan apabila terdakwa yang sama-sama 

melanggar pasal yang sama dengan alat bukti yang hampir sama namun 

                                                                 
56Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada  tanggal 7 
Maret 2017 
57Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 7 
Maret 2017 
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berbeda putusan sanksi pidana yang dijatuhkan. Jadi, jenis narkotika pada 

golongan I, II, dan III mempunyai sanksi pidananya masing-masing. Oleh 

karena itu, jenis narkotika per golongan tidak mempengaruhi terjadinya 

disparitas pemidanaan. 

C. Upaya yang Dilakukan oleh Hakim untuk Menghindari Timbulnya 

Disparitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di 

Pengadilan Negeri Semarang 

 
Setiap hakim selalu dihadapkan pada pembuatan keputusan perkara di 

peradilan. Hakim sebagai pengambil keputusan akan dihadapkan pada resiko 

yang sama yaitu apabila salah dalam mengambil keputusan akan berdampak 

yang besar pada terdakwa. Dampak besar tersebut apabila hakim salah 

mengambil keputusan maka terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah bisa 

menjalani hukuman atau terdakwa yang sebenaranya bersalah bisa saja bebas 

dari jeratan hukum. Dalam hal ini tidak dapat diketahui dengan pasti apakah  

keputusan perkara tersebut itu benar atau salah. Oleh karena itu suatu 

kesulitan bagi seorang hakim apabila menghadapi pengambilan keputusan, 

karena bisa saja terjadi disparitas pemidanaan. 

Mengenai pemberian disparitas terhadap pemidanaan bagi seorang 

terdakwa menjadi hal yang wajar, berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Sulistiyono, dinyatakan bahwa: 

“Sistem hukum Indonesia tidak mengatur secara terperinci mengenai 
besar sanksi yang akan diberikan. Hanya mengatur mengenai hukuman 
yaitu minimal satu (1) hari dan maksimal sesuai pasal yang diatur. 
Oleh karena itu disparitas diperbolehkan asal tidak  menonjol. 
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Perbedaan dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana khususnya 
mengenai narkotika ini diperbolehkan dan termasuk wajar dilakukan 
oleh hakim. Sepanjang sanksi pidananya tidak  menonjol dan dapat 
menimbulkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh terdakwa dan 
publik. Apabila terlalu  menonjol maka maka akan menjadi 
permasalahan dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia”58. 

Kemudian ditambahkan menurut hasil wawancara dengan Bapak Eddy 

Parulin Siregar, dinyatakan bahwa: 

“Peradilan menjadi rumah keadilan bagi masyarakat. Apabila terjadi 
disparitas maka akan timbul pro kontra bagi penegakan hukum di 
Indonesia. Bagi dunia peradilan, disparitas merupakan salah satu 
bentuk diskresi dari hakim dalam memutus perkara pidana dengan 
bebas pada saat membuat pertimbangan dan putusan termasuk jika 
menyimpang dari asas legalitas. Kemudian dari sisi opini masyarakat 
dan terdakwa, disparitas menimbulkan rasa ketidak adilan dan 
ketidakpuasan terhadap peradilan di Indonesia”59. 

Dengan adanya disparitas, maka masyarakat yang percaya akan 

peradilan adalah rumah keadilan untuk menyelesaikan perkara pidana akan 

tidak peduli dan menganggap bahwa telah terjadi kegagalan dalam sistem 

peradilan. 

Untuk menghindari timbulnya disparitas pemidanaan terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Sulistiyono, dinyatakan bahwa:  

“Sebenarnya sudah ada acuan-acuan yang dibukukan dalam undang-
undang tindak pidana narkotika. Di dalam undang-undang narkotika 
telah mengatur batas minimal dan maksimal yang sudah dijadikan 
patokan oleh hakim. Tentunya hakim tidak boleh menjatuhi putusan di 
bawah batas minimal yang telah ditentukan. Hakim juga tidak boleh 
menyama ratakan kasus yang telah diklasifikasi. Sebagai contoh 
seorang penyalahguna tentunya akan berbeda sanksi pidananya dengan 
seorang pengedar. Karena penyalahguna dapat dipidana penjara atau 

                                                                 
58Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 7 
Maret 2017 
59Hasil wawancara dengan Dr. Eddy Parulin Siregar, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri 
Semarang, Pada tanggal 20 Maret 2017 
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direhabilitasi. Sedangkan seorang pengedar dapat dipidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara dengan batas minimal dan batas 
maksimal. Dengan adanya pembatasan tersebut maka akan terlihat 
adanya disparitas yang tidak  menonjol terhadap putusan tersebut”60. 

Sering kali, masyarakat awam menilai bahwa perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa satu sama lain yang jenis pidana sama adalah suatu 

perbedaan sanksi pidana. Hal tersebut karena hakim bertindak sesuai dengan 

kebebasan menentukan sendiri pidananya yag tepat menurutnya. Kemudian 

dinyatakan lebih lanjut lagi oleh beliau bahwa:  

“Ada standarisasi dari Mahkamah Agung yang tidak boleh dilanggar. 
Oleh karena itu tidak ada perbedaan pidana yang telah distandariasi. 
Hakim akan kembali lagi pada kebijakan (wisdom) dan indikasi faktor-
faktor pertimbangan pada meringankan dan memberatkan terdakwa 
tindak pidana narkotika dalam persidangan”61. 

Menurut peneliti, disparitas pemidanaan disebabkan oleh peraturan 

hukum dan kebijakan kebebasan yang digunakan oleh hakim sendiri dalam 

menjatuhkan putusan. Namun sebelum menjatuhkan putusan kepada 

terdakwa, maka diperlukan musyawarah antara hakim. Hal ini dinyatakan 

pula oleh beliau bahwa: 

“Musyawarah majelis-majelis hakim diperlukan sebelum dijatuhkan 
putusan bagi terdakwa. Adanya musyawarah diantara majelis-majelis 
hakim merupakan salah satu cara pengoptimalan demi tegaknya 
keadilan bagi seorang terdakwa dan masyarakat”62. 

Masyarakat awam berpendapat bahwa disparitas pemidanaan 

merupakan bentuk ketidakadilan bagi seorang terdakwa. Menurut peneliti, 

sebenarnya sebelum terdakwa menerima pidana yang dijalani, hakim telah 
                                                                 
60Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 7 

Maret 2017 
61Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 7 

Maret 2017 
62Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 7 

Maret 2017 
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mempertimbangkan dengan matang mengenai sanksi pidananya. Oleh sebab 

itu, masyarakat perlu diberikan wawasan yang cukup agar tidak 

menimbulkan pendapat yang salah. Hal ini juga ditambah dengan penjelasan 

dari Bapak Sulistiyono bahwa: 

“Dengan melakukan pemberian informasi yang jelas dan dapat 
dipahami masyarakat mengenai proses pemeriksaan selama 
persidangan dan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan akhir putusan”63. 

Dengan adanya upaya-upaya yang dipaparkan oleh Bapak Sulistiyono, 

maka akan menimalisir terjadinya disparitas pemidanaan yang dianggap  

menonjol dalam perkara tindak pidana narkotika yang mempunyai ciri-ciri 

yang hampir sama. Diharapkan dengan upaya-upaya tersebut maka 

penegakan hukum di Indonesia dapat tercapai dan mengembalikan rasa 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta dapat mendidik 

masyarakat untuk mengetahui proses peradilan dan latar belakang terjadinya 

disparitas pidana khususnya tindak pidana narkotika yang mempunyai ciri 

yang hampir sama. 

 

 

 

 

                                                                 
63Hasil wawancara dengan Sulistiyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 7 
Maret 2017 


