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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Adanya Disparitas Pemidanaan dalam 

Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang. 

Banyak putusan-putusan kasus pembunuhan terjadi di Pengadilan 

Negeri Semarang. Ada 2 kasus yang diambil penulis dan diteliti, dan memang 

benar telah terjadi adanya disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana 

pembunuhan. Disparitas pemidanaan dalam penjatuhan hukuman bisa terjadi 

akibat dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim. Hal ini 

yang mengakibatkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang timbul dan 

menyebabkan adanya disparitas pemidanaan, antara lain :  

a. Faktor Perundang-undangan 

Undang-undang mejadi salah satu alat penegakan hukum yang 

berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Kebebasan yang dimiliki 

Hakim dalam memilih jenis serta berat-ringannya pidana menjadi salah 

satu penyebab terjadinya disparitas. Di dalam KUHP hanya disebutkan 

batas maksimum sanksi pidana, ha inilah yang kemudian menimbulkan 

masalah dalam penjatuhan pidana. 
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b. Faktor internal (Penegak Hukum atau Hakim) 

Dalam melakukan penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa 

kasus pembunuhan, para Hakim di Pengadilan Negeri Semarang sering 

dihadapkan oleh faktor dari internal, yaitu mengenai hati nurani. Hati 

nurani dari seorang Hakim yang menjadi salah satu penentu berat atau 

ringannya suatu putusan perkara pidana yang akan dijalankan oleh 

terdakwa. Selain faktor hati nurani, faktor lainnya adalah hasil musyawarah 

mufakat antara Hakim ketua dan Hakim-Hakim anggota, usia dan 

pengalaman kerja seorang Hakim juga dapat mempengaruhi putusan 

pidana. 

c. Faktor 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 yaitu 

masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa setiap orang yang 

melakukan tindak pidana harus dihukum penjara maksimal sesuai Undang-

undang yang berlaku. Apabila putusan dari Hakim tidak sesuai harapan 

dari masyarakat, masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan 

anarki atau protes yang berlebihan. 

2. Pertimbangan Utama Hakim Saat Memutuskan Berat Ringannya Penjatuhan 

Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri 

Semarang. 
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Pertimbagan Hakim dalam penjatuhan pidana mencakup pertimbangan 

yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim 

yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan 

dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat 

didalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan Hakim yang 

didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak 

pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur 

masyarakat serta dipengaruhi oleh pandangan Hakim. 

3. Proporsionalitas Penjatuhan Pidana yang Diputus Oleh Hakim Dalam Kasus 

Tindak Pidana Pembunuhan. 

Proporsionalitas penjatuhan pidana yang dimaksud dalam hal ini 

adalah harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi 

dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Makna dari asas keseimbangan 

(proportionality) sesungguhnya menghendaki adanya keseimbangan yang 

wajar dalam pemberian sanksi kepada yang melakukan 

kesalahan/pelanggaran. Sanksi hukuman tersebut hendaknya seimbang dengan 

kesalahannya. Asas proporsionalitas ini dianggap sebagai bagian dari asas 

kecermatan materiil, dengan penekanan pada keseimbangan antara beban 

yang ditimbulkan (cara yang digunakan) dan kepentingan-kepentingan yang 

didukung (tujuan). 
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Hal-hal yang telah dilakukan oleh Hakim untuk menghindari timbulnya 

perbedaan putusan secara tidak seimbang yaitu seperti upaya Hakim untuk 

memaksimalkan putusan yang relative dapat mendatangkan kepercayaan dengan 

cara memastikan dijalankannya proses pengadilan yang fair dan cermat dalam 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara. 

Dalam 2 (dua) kasus yang diangkat, dalam memutus dan menjatuhkan 

pidana, proporsionalitas penjatuhan pidana tidak terlihat dikarenakan Hakim 

tidak mempertimbangkan bahwa salah satu terdakwa adalah recidivis kasus 

pembunuhan. Dalam hal ini Hakim justru memberi putusan yang lebih ringan 

dibandingkan terdakwa lainnya dalam kasus yang berbeda. Hal ini tentunya dapat 

menimbulkan isu ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat. 

B. Saran 

Saran dari penulis agar disparitas pemidanaan tidak menimbulkan 

permasalahan di dalam masyarakat adalah dengan cara : 

1. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan yang terutama seharusnya 

mempertimbangkan rasa keadilan, termasuk mempertimbangkan apakah 

seorang terdakwa sebelumnya pernah dipidana untuk kasus pidana lainnya 

(recidivis) sehingga tidak mempertaruhkan rasa keadilan dan memutus secara 

lebih objektif. 

2. Lembaga penegak hukum, termasuk Pengadilan diharapkan dapat 

memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang adanya 
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kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan, terutama terhadap tindak 

pidana pembunuhan karena disparitas bisa terjadi karena banyak faktor. 


