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BAB IV 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai disparitas 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri 

Semarang, maka disimpulkan: 

1. Faktor-faktor yang Menimbulkan Terjadinya Disparitas Pemidanaan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri 

Semarang. 

Sepanjang tahun 2012 sampai 2017, banyak putusan-putusan kasus 

narkotika terjadi di Pengadilan Negeri Semarang. Ada delapan (8) kasus 

yang diambil peneliti dan memang benar telah terjadi disparitas 

pemidanaan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika. Disparitas penjatuhan hukuman tersebut berasal dari 

pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, kemudian 

terjadilah faktor-faktor yang menimbulkan disparitas pemidanaan. Faktor-

faktor tersebut yaitu faktor-faktor perundang-undangan, penegak hukum 

atau hakim hakim,  dan pelaku dan masyarakat . Faktor-faktor tersebut, 

yaitu: 

a. Faktor perundang-undangan atau hukum 

Undang-undang mejadi salah satu alat penegakan hukum yang berlaku 

bagi seluruh warga negara. Kebebasan dalam memilih jenis pidana 

yang  dimiliki hakim menjadi salah satu penyebab terjadinya 
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disparitas. Di dalam undang-undang juga menyebutkan adanya batas 

minimum dan batas maksimum sanksi pidana. Jika hakim memutuskan 

sanksi dengan berdasarkan batas minimum dan batas maksimum tanpa 

menggunakan kebebasan hakim, maka disinilah letak gangguan dalam 

penegakan hukum. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 

dan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman mengatur pula kebebasan hakim dalam memutus perkara 

pidana.  

b. Faktor dari internal (Penegak Hukum atau Hakim) 

Faktor yang bersumber pada penegak hukum atau hakim. Faktor ini 

menjadi salah satu pendorong penentu hakim dalam penjatuhan berat 

atau ringannya putusan pidana terdakwa kasus narkotika.  Seorang 

hakim akan dihadapkan oleh hati nurani dan rasa kemanusiaannya 

pada persidangan. Meskipun sudah ada standardisasi peraturan 

perundang-undangan mengenai batas minimum dan batas maksimum 

pidana baik pelaku penyalahguna dan pengedar narkotika, hakim akan 

menggunakan kebijakannya masing-masing. Selain faktor hati nurani 

dan kemanusiaan, faktor selanjutnya adalah hasil musyawarah mufakat 

antara hakim ketua dan anggota, usia dan pengalaman kerja seorang 

hakim turut mempengaruhi putusan pidana pelaku penyalahguna dan 

pengedar narkotika. 

c. Faktor dari eksternal (Pelaku dan Masyarakat) 
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Faktor yang bersumber pada pelaku dan masyarakat. Adapun faktor-faktor 

eksternal yang menyebabkan disparitas pidana antara lain:   

1) Motivasi Atau Latar Belakang Pelaku 

Motivasi atau latar belakang pelaku menjadi penilaian hakim yang 

dapat mempengaruhi timbulnya disparitas dalam pemidanaan 

sebelum dijatuhkan putusan pidana. 

2) Barang-barang Bukti 

Barang-barang bukti merupakan benda-benda sitaan yang diajukan 

guna menambah keyakinan hakim dalam menilai kebenaran 

perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada 

terdakwa. Menurut undang-undang, barang bukti dapat berupa 

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

dan keterangan pelaku. 

3) Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) 

Pengulangan (residivis) yaitu pengulangan tindak pidana tertentu 

dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh pelaku. 

Pengulangan dibedakan menjadi dua (2) yaitu residive umum dan 

residive khusus. Oleh karena itu, faktor pengulangan biasanya 

dipertimbangkan oleh hakim untuk menambah keyakinan hakim 

dalam melakukan disparitas. 

4) Usia Pelaku  
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Usia menjadi bahan pertimbangan hakim dalam melakukan 

disparitas pidana kepada pelaku. Usia menjadi pertimbangan 

kematangan pelaku perlu untuk diberikan keringanan atau tidak. 

5) Jenis kelamin dan Status Pelaku 

Jenis kelamin dn status pelaku sering dikaitkan oleh hakim guna 

mempertimbangkan kelayakannya.  

6) Kondisi Psikologis Pelaku 

Kondisi psikologis menjadi faktor-faktor pertimbangan hakim 

mengenai adanya disparitas. Karena, kondisi psikologis membahas 

mengenai kejiwaan terdakwa bahwa dilakukan dengan tekanan 

pihak lain atau tidak, kesadaran atau tidak, dan keterpaksaan atau 

kesengajaan. 

7) Keadaan-keadaan Tertentu 

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan seperti 

faktor-faktor status sosial, ekonomi, dan budaya. Ketiga keadaan 

ini menjadi bahan pertimbangan hakim pada saat pengambilan 

keputusan pemidanaan bagi pelaku. Biasanya faktor status sosial 

meliputi pekerjaan, cara berbicara, dan cara berpakaian pelaku. 

Kemudian, faktor ekonomi biasanya meliputi latar belakang 

perekonomian pelaku. Dan faktor budaya biasanya meliputi 

keanekaragaman adat istiadat yang kental dan diakui Indonesia. 

8) Opini Masyarakat 
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Masyarakat mempunyai kebebasan beropini mengenai 

permasalahan hukum termasuk mengenai disparitas pemidanaan 

yang khususnya dibidang narkotika.  Disparitas pemidanaan 

khususnya tindak pidana narkotika menjadi bahan ulasan 

masyarakat awam, karena kejadian-kejadian dalam putusan yang 

dijatuhkan oleh hakim terkadang tidak adil. Namun tidak sedikit 

masyarakat yang mendukung hakim harus memberikan disparitas 

putusan para pelaku. 

2. Upaya yang Harus Dilakukan oleh Hakim Untuk Menghindari Timbulnya 

Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di 

Pengadilan Negeri Semarang. 

Hal-hal yang telah dilakukan oleh hakim untuk menghindari timbulnya 

disparitas agar tidak  menonjol dan tidak menimbulkan permasalahan 

besar mengenai perbedaan putusan yang terlalu jauh terhadap kasus atau 

tuntutan yang sama, maka hakim melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Di dalam undang-undang narkotika telah diatur batas minimal dan 

maksimal yang dijadikan patokan oleh hakim. Oleh karena itu hakim 

tidak boleh menjatuhi putusan di bawah batas minimal dan tidak boleh 

melebihi batas maksimal yang telah diatur dalam masing-masing pasal 

khususnya pasal 114 dan pasal 127 undang-undang narkotika sehingga 

tidak terlalu jauh perbedaan putusannya. 
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b. Mahkamah Agung telah mengatur standartiasai yang tidak boleh 

dilanggar. Oleh karena itu, hakim akan kembali lagi pada kebijakan 

(wisdom) dan faktor-faktor pertimbangan tindak pidana narkotika. 

c. Sebagai bentuk pengoptimalan keadilan bagi terdakwa dan 

masyarakat, maka diperlukan adanya musyawarah antara majelis 

hakim. 

d. Memberikan informasi dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan secara jelas kepada masyarakat masyarakat. 

B. Saran 

Di Indonesia, disparitas dapat menimbulkan permasalahan dan sangat 

wajar apabila terjadi meskipun ada peraturan perundang-undangan atau 

hukumnya. Hakim tidak diperbolehkan untuk memutus perkara pidana 

khususnya tindak pidana narkotika di bawah batas minimum dan tidak boleh 

melebihi  batas maksimum. Oleh karena itu, terdapat saran dari peneliti agar 

disparitas pemidanaan tidak menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat 

dengan cara berikut ini: 

1. Seorang hakim mempunyai kebebasan dalam memutus perkara pidana 

narkotika berdasarkan asas kemandirian kekuasaan kehakiman, namun 

hakim tetap harus mempertimbangkan keadilan dalam memberikan 

putusan sanksi pidana kepada terdakwa secara objektif bagi terdakwa dan 

masyarakat. 

2. Dengan mengoptimalkan cara bermusyawarah diantara majelis hakim 

yang sudah pasti ada perbedaan pandangan antara hakim (dissenting 
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opinion) yang menangani perkara tindak pidana narkotika. Maka 

diperlukan sikap arif dari ketua majelis hakim yang diharuskan dapat 

menghasilkan musyawarah yang mufakat dan adil. 

3. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sebab 

terjadinya disparitas pemidanan terhadap perkara pidana narkotika. 

4. Sepanjang disparitas pemidanaan tindak pidana narkotika tidak terlalu  

menonjol, maka dapat diwujudkan rasa keadilan bagi semua pihak dengan 

tidak perlu meninggalkan realita bahwa peristiwa-peristiwa kasus perkara 

pidana yang satu dengan yang lain yang berbeda.  


