


KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan 

baik. Buku Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam 

Sistem Hukum Pidana di Indonesia ini merupakan pengembangan dari penelitian 

yang pernah dilakukan oleh penulis. Penulisan buku ini diilhami dengan 

pelaksanaan hukuman sanksi pidana di Indonesia. 

 KUHP yang ada di Indonesia saat ini merupakan peninggalan kolonial 

Belanda. Begitu pula dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya merupakan 

peninggalan zaman kolonial. Dengan demikian, pasal-pasal yang ada di dalam 

KUHP harus diperharaui dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Buku ini 

menguraikan berbagai pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

KLTHP, khususnya sanksi pidana yang diberikan. Hal itu dilakukan sebagai 

penyesuaian KUHP terhadap kondisi saat ini, khususnya sesuai dengan falsafah 

Pancasila. 

 Penulis menyampaikan terima kasih kepada penerbit Media Perkasa yang 

telah menerbitkan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku masih mempunyai 

banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca demi perbaikan penulisan buku selanjutnya. Semoga buku ini 

bermanfaat bagi pembaca. 

 

Medan, September 2014  

Penulis,  
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BAB I 

PENGANTAR 

 

 Sejak Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana (selanjutnya disebut KUHP) berlaku, pembaharuan hukum pidana terus 

berlangsung hingga saat ini, baik pembaharuan terhadap hukum pidana material, 

hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bagian 

hukum pidana tersebut merupakan bagian dari hukum pidana yang terintegral 

sehingga pembaharuan hukum pidana harus melibatkan ketiga bagian tersebut 

agar dapat dilaksanakan. 

 Upaya pembaharuan KUHP tersebut dilatarbelakangi sejarah 

kolonialisme Belanda di Indonesia. Dahulu, Belanda memberlakukan KUHP 

negaranya pada negara jajahannya, termasuk di Indonesia (dahulu dikenal 

sebagai Hindia Belanda). Sebagai warisan dari kolonialisme yang 

keberlakuannya dipaksakan di Indonesia, KUHP saat ini dirasakan tidak sesuai 

dengan jiwa bangsa Indonesia dan perlu dilakukan pembaharuan. Atasan-atasan 

yang mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana nasional sebagai berikut.  

1. Atasan yang bersilat politik. Secara politik, wajar bahwa negara Republik 

Indonesia yang merdeka memiliki hukum pidana yang bersifat nasional 

yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang inherent 

dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari 

penjajahan. Oleh karena itu, tugas pembentuk undang-undang adalah 

menasionalkan semua peraturan perundangundangan warisan kolonial dan 

harus didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 

2. Atasan yang bersifat sosiologis. Hukum pidana pada dasarnya adalah 

pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa karena memuat 

perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan pada 

perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. 

Ukuran untuk menentukan perbuatan yang dilarang tentu bergantung pada 

pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, 

benar, dan sebaliknya. 

3. Atasan yang bersifat praktis, yaitu teks resmi WvS adalah berbahasa 

Belanda meskipun menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dapat 



disebut secara resmi sebagai KUHP. Akan tetapi, jumlah penegak hukum 

yang memahami bahasa basing semakin sedikit. Di lain pihak, ada berbagai 

terjemahan KUHP yang beredar sehingga dimungkinkan akan terjadi 

penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya disebabkan terjemahan yang 

kurang tepat. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga diharapkan 

benar-benar memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

4. Atasan adaptif. Hukum pidana nasional di masa mendatang harus dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya 

perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat 

beradab. 

 Untuk memiliki hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik bangsa 

Indonesia, Muladi berpendapat bahwa pembaharuan hukum pidana material 

perlu memperhatikan karakteristik operasional hukum pidana material di masa 

mendatang. Misalnya, hukum pidana material harus disusun dalam kerangka 

ideologi nasional; memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi 

manusia, alam, dan tradisi Indonesia; dapat menyesuaikan diri dengan 

kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan 

masyarakat beradab; memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif; dan harus 

tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

peningkatan efektivitas fungsinya dalam masyarakat. 

 Salah satu upaya pembaharuan hukum pidana material dilakukan melalui 

pembaharuan KUHP oleh Presiden Indonesia dengan mengajukan Rancangan 

Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya 

disnbut RUU KUHP Tahun 2012) kepada DPR pada tanggal 11 Desember 2012. 

Salah satu lompatan besar dalam RUU KUHP tersebut adalah mencantumkan 

tujuan pemidanaan dalam Pasal 54 RUU KUHP, sebagai berikut. 

(1)  Pemidanaan bertujuan: 

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 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. 

 Untuk mencapai tujuan pemidanaan, RUU KUHP Tahun 2012 juga 

merumuskan pembaharuan jenis pidana. Pembaharuan tersebut terdiri atas tiga 

jenis. Pertama, pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, 

pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Kedua, pidana pokok 

yang bersifat khusus, yaitu pidana mati. Ketiga, pidana tambahan yang terdiri 

atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, 

pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan 

kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam 

masyarakat. 

 Pembaharuan tujuan pemidanaan dan jenis pidana tersebut tidak lepas 

dari perkembangan peradaban manusia. Menurut P. J. P. Tak, seorang Guru 

Besar di Universitas Katholik Nijmengen Belanda, dalam makalahnya yang 

berjudul The Advancement of the Fourth Generation of Sanctions of Western 

Europe (UNAFEI Resource Material No. 38), ada empat generasi sistem sanksi 

pidana (modern), sebagai berikut. 

1. Generasi pertama. Pidana pidana mati, pidana siksa badan, pidana kerja 

paksa, dan pidana mendayung kapal sudah dinilai tidak berperikemanusiaan 

sehingga diganti dengan perampasan kemerdekaan (penjara). Hal ini 

terutama tercantum dalam KUHP negara-negara Eropa Barat. Pidana 

perampasan kemerdekaan (penjara) dinilai lebih berperikemanusiaan, 

rasional, dan juga dapat merehabilitasi dan memperbaiki pelaku tindak 

pidana. 

2. Generasi kedua. Pidana penjara semakin populer di Eropa Barat. Popularitas 

pidana penjara semakin berkembang karena negaranegara Eropa Barat 

memberi warna pada hukum (pidana) negaranegara berkembang bekas 

jajahannya, termasuk Indonesia yang bersumber pada Belanda. 

 Pelaksanaan dan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) 

berbeda-beda di berbagai negara. Belanda mengenal dua jenis pidana 



perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan, yang 

juga dikenal dalam KUHP Indonesia. Pidana penjara ditentukan 

maksimalnya secara khusus pada setiap delik, sedangkan miniunalnya 

ditentukan secara umum. Berat-ringannya pidana penjara ditentukan 

berdasarkan seriusnya kejahatan itu secara relatif. 

Seiring dengan perjalanan waktu, pidana penjara juga dinilai memiliki 

beberapa kelemahan, khususnya pidana penjara untuk waktu yang singkat 

(bulanan sampai dengan 1 tahun). Pidana penjara untuk waktu yang singkat 

dinilai tidak dapat memperbaiki pelaku tindak pidana, bahkan dapat lebih 

menambah kadar kejahatan seseorang dengan berguru pada penjahat kakap 

di dalam penjara. Selain itu, pidana penjara juga membebani negara karena 

pembiayaannya ditanggung oleh negara. Pada generasi kedua inilah muncul 

pidana bersyarat untuk delik yang tidak terlalu berat (di Indonesia pidana 

penjara maksimal 1 tahun dapat dikenakan pidana bersyarat).  

3. Generasi ketiga. Pidana denda mulai digunakan sebagai sanksi pidana. 

Pidana denda dalam KUHP Belanda semula sama dengan KUUHP, yaitu 

ditentukan maksimalnya secara khusus pada setiap delik sesuai dengan 

tingkat kejahatan, sedangkan minimalnya ditentukan secara umum (sama 

untuk semua (lelik). Pidana denda merupakan pidana pokok sehingga tidak 

dikenal penerapan sanksi denda bersama dengan pidana penjara. 

Dalam perkembangannya, Belanda memperbaharui pidana denda pada delik 

tertentu yang menimbulkan kerugian material yang dimungkinkan 

pengenaan denda bersama pidana penjara. Belanda juga memperkenalkan 

pidana denda berdasarkan kategori, yaitu kategori I sampai dengan kategori 

VI. Semua delik dalam KUHP Belanda yang mencantumkan pidana penjara 

juga memiliki alternatif pidana denda. Pembaharuan tersebut dilakukan 

untuk mengefektifkan pidana denda di Belanda. 

Di Skandinavia (Finlandia dan Swedia), kemudian diikuti oleh Jerman, 

Austria, Perancis, dan Portugal, pidana denda yang dikenakan adalah denda 

harian (du] fine). Maksudnya, denda didasarkan pada kemampuan keuangan 

orang perhari sehingga delik yang sama dipidana denda tidak sama karena 

ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan pelaku tindak pidana. Jumlah 



hari yang didenda antara negara sate dan yang lain tidak sama. Demikian 

juga jumlah denda maksimal dan minimal perhari ditentukan dalam KUHP 

masing-masing negara. 

Di Swedia satu hari maksimal dendanya 1.000 crown dan minimumnya 10 

crown, sedangkan jumlah hari denda di Swedia minimal 1 dan maksimal 

180 yang sama dengan 6 bulan (6 bulan kali 30 hari = 180 hari). Di Jerman 

pidana denda harian bersifat alternatif hanya bagi pidana penjara 3 bulan 

atau kurang. Di Perancis hanya delik-delik ringan yang dikenakan denda 

harian dan dalam praktik sangat sedikit kasus yang dikenakan denda harian. 

Di Yunani dinyatakan bahwa semua pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan 

dikonversi menjadi denda harian. Bahkan, pengadilan dapat mengenakan 

denda harian sampai pada pidana penjara 18 bulan jika dipandang cukup 

memadai menerapkan pidana denda harian untuk membuat jera pelanggar 

melakukan delik berikutnya. 

4.  Generasi keempat. Sistem sanksi pidana muncul ketika pidana yang ditunda 

dan pidana denda mulai dirasakan kurang jika diterapkan secara luas karena 

akan mengurangi kredibilitas pidana. Alternatif lain dari pidana perampasan 

kemerdekaan mulai ditemukan, yaitu sanksi-sanksi alternatif. Sanksi 

alternatif adalah pidana kerja sosial, pidana pengawasan (control), dan 

perhatian kepada korban kejahatan mulai meningkat sehingga diperkenalkan 

ganti kerugian kepada korban kejahatan oleh pelanggar sebagai sanksi 

alternatif. 

a.  Kontrak untuk pembinaan (contract treatment) 

 Kontrak untuk pembinaan diperkenalkan di Swedia dengan undang-

undang yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1988 yang 

telah dimulai dengan eksperimen sejak tahun 1978. Contract treatment 

merupakan sanksi yang disetujui oleh pelanggar berupa pembinaan 

yang dikenakan terutama kepada pemabuk atau pecandu obat bius atau 

pelanggar yang memerlukan pembinaan atau penyembuhan. Jangka 

waktu pembinaan dan supervisi (pascapembinaan) dibatasi sampai 2 

tahun. Pengadilan akan memutuskan c'ontuict treatment sebagai bagian 

dari syarat pidana percobaan sehingga pelaku tindak pidana yang 



melanggar kontrak akan menjalani pidana penjara. 

b.  Pencabutan dan larangan mengenai hak-hak dan izin (deprivation and 

interdicts concerning rights or licences) 

Pencabutan dan larangan mengenai hak-hak dan izin dikenal di Perancis 

dengan Undang-Undang 11 Juli 1975 yang menentukan satu atau lebih 

dari sanksi berikut sebagai pidana utama. 

1) Penarikan menyeluruh atau sebagian izin mengemudi sampai 

dengan 5 tahun. 

2) Larangan mengemudi kendaraan tertentu sampai 5 tahun.  

3) Perampasan satu atau lebih kendaraan milik terpidana. 

4) Larangan memiliki senjata sampai 5 tahun. 

5) Pencabutan izin berburu dan larangan pemberian izin baru sampai 

dengan 5 tahun. 

6) Perampasan satu atau lebih senjata yang dimiliki atau dibuang oleh 

terdakwa. 

c.  Pidana kerja sosial (community service order) 

 pidana kerja sosial telah diberlakukan di beberapa negara Eropa. Di 

Denmark pidana kerja sosial dikaitkan dengan pidana percobaan 

(pidana bersyarat) yang diancam 6 sampai 8 bulan penjara. Pidana kerja 

sosial diberlakukan kepada pengemudi dan pemabuk dengan masa kerja 

minimal 40 jam dan maksimal 200 jam. 

Di Norwegia pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana 

penjara maksimal 12 bulan, khususnya terkait dengan delik harta benda. 

Jumlah jam kerja maksimal kerja sosial ialah 240 jam. Sementara itu, 

Belanda dengan undang-undang tahun 1987 menyatakan bahwa pidana 

kerja sosial merupakan alternatif dari pidana penjara maksimal 6 bulan. 

jumlah jam kerja maksimal 240 jam yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu 6 bulan. 

New Zealand juga menerapkan kerja sosial bagi perkaraperkara kecil 

dengan pelaku tindak pidana cukup minta maaf kepada korban, 

memberikan ganti kerugian, dan melakukan kerja sosial. Program 

tersebut bersifat pengalihan (tidak diajukan ke pengadilan) dengan 



syarat korban dan petugas polisi harus sepakat untuk melakukan 

pengalihan. Program pengalihan pada umumnya meliputi peringatan 

dari koordinator pengalihan polisi dan permintaan maaf kepada korban. 

Pelanggar harus juga menulis surat minta maaf kepada petugas polisi 

yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, memberikan sumbangan 

derma dan ganti kerugian sepenuhnya kepada korban, dan melakukan 

pekerjaan sosial. Dalam kasus pencurian toko pelanggar pada umumnya 

disyaratkan memberi sumbangan 50 dolar New Zealand (27 dolar US) 

untuk biaya keamanan toko itu. Kerja sosial dapat berupa membantu 

dewan lokal, organisasi olahraga, Departemen Konservasi, atau polisi 

itu sendiri. 

 Di Indonesia sanksi pidana telah dikenal dalam bentuk sanksi pidana adat 

hidup dalam masyarakat adat. Pada abad ke-16, di wilayah Kesultanan 

Palembang Darussalam Sumatera Selatan sudah dikenal sanksi denda yang 

dikenakan pada delik kesusilaan pada Pasal 18 - 23 Bab I tentang Adat Bujang 

Gadis dan Kawin UUSC yang memberikan denda sesuai tingkatan perbuatan 

orang sebagai berikut. 

Pasal 18 UUSC (senggol tangan perempuan atau naro gave)  

'Djika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda 'Nam Gawe” namanya ia 

kena denda 2 ringgit djika itoe perampoean mengadoe: dan 1 R poelang 

pada itoe perampoean “tekap maloe” namanja dan 1 R pada kepala doesoen 

serta pengawanja”.  

Pasal 19 UUSC (pegang lengan perempuran atau mariting gawe)  

“Djika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda “Mariting Gawe” namanja, 

ia kena denda 4 ringgit djika itoe perampoean mengadoe dan 2 ringgit 

poelang pada itoe perampoean “tekap maloe” Namanja dan 2 ringgit pada 

kepala doesoen serta pengawanja “. 

Pasal 20 (pegang di atas siku atau meraganggawe) 

Djika laki-laki pegang di atas sikoe gadis atau meragang Gawe” namanja, ia 

kena denda 6 ringgit djika itoe perampoean meugadoe, dan 3 ringgit 

poelang pada itoe parempoean “tekap maloe” namanja dan 3 ringgit pada 

kepala doesoen serta pengawainja “. 



Pasal 21 (peluk badan arau meraganggawe) 

Djika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas pelok badanrja 

“Meragang Came” namanja, ia kena denda 12 ringgit djika itoe 

perampoean mengadoe, dan djika disoesoen pasirah. 6 ringgit poelang 

pada itoe perampoean “tekap make” namanja dan 6 ringgit pada pasirah”.  

Pasal 22 (nangkap badan gadis atau nangkap rimau)  

Djika boedjang nangkap badan gadis atau reboet kainnja atau 

kembangnja tiada dengan soela gadis atau balinja gadis `Tangkap 

Rimau”- namanja, maka itoe boedjang kena denda 12 ringgit, lagi yang 

bajar pada gadis 8 ringgit. Benda dibagi pada pasirah, proatin, serta 

pengawa bagimana denda bergoelan. Dan djika gadis soeka kawien 

dengan itoe boedjang boleh dikawinkan maka itoe boedjang tiada 

membajar lagi 8 ringgit pada gadis, akan tetapi denda 12 ringgit hendak 

djoega dibajar” 

 Sanksi pidana di wilayah Kesultanan Palembang Durussalam Sumatera 

Selatan berbeda dengan sanksi pidana di herajaan Majapahit. Menurut 

Slametmuljana, sanksi pidana pada herajaan Majapahit terdiri atas pidana pokok 

dan pidana tambahan. Pertama, pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana potong 

anggota badan orang yang bersalah, denda, dan ganti kerugian (pangligawa atau 

putukucawa). Kedua, pidana tambahan, yaitu tebusan, penyitaan, dan 

patibajambi (uang pembeli obat). 

 Sanksi pidana di Kerajaan Majapahit juga berbeda dengan sanksi pidana 

di masyarakat adat Bali. Sanksi hukum pidana adat Bali sangat dipengaruhi oleh 

kepercayaan terhadap keseimbangan magic. Masyarakat adat Bali meyakini 

bahwa tindak pidana adat di Bali telah merusak keseimbangan antara dunia lahir 

dan gaib sehingga perlu diseimbangkan kembali mclalui sanksi adat. Menurut 

Dherena & Widnyana, sanksi adat di Bali di antaranya adalah (1) mengadakan 

upacara pembersihan (pemarisudaan, pr-ayascita, dan lain-lain); (2) denda 

(dedosan); (3) minta maaf (mengaksama atau mapilakan, lnmaku, mengolas-

olae); (4) untuk golongan pendeta ada jenis sanksi metirta gemana atau metirta 

jatra; (5) dibuang (meselong) adalah jenis sanksi adat yang sering didapat pada 

zaman Kerajaan Bali dahulu, seperti halnya dibuang ke luar kerajaan bahkan ada 



kalanya ke luar Bali; (6) ditenggelamkan ke laut; (7) meblagbag, (8) diusir; (9) 

kerampag; (10) tidak diajak berbicara (kesepakang); dan lain-lain. 

 Pasca kemerdekaan dan pemberlakuan KUHP melalui UU nomor 1 tahun 

1946, Pasal 10 KUHP mengelompokkan sanksi pidana dalam dua kategori, yaitu 

pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, 

pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Scmentara itu, pidana tambahan 

terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertenru, dan 

pengumuman putusan hakim. 

1.  Hukuman mati 

 Ini adalah pidana terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap 

berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana 

(Pasal 340 KUHP), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP. 

Sejak zaman dahulu, hukuman mati selalu menimbulkan kontroversi. 

Penentang yang paling keras adalah C. Beccaria yang menekankan bahwa 

penerapan pidana harus memperhatikan perikemanusiaan. Berdasarkan 

ajaran kontrak sosial, C. Beccaria meragukan hak negara untuk menjatuhkan 

pidana mati. Penentang lainnya adalah Voltaire yang mengedepankan 

kegunaan hukuman mati. Menurutnya, hukuman mati tidak memiliki 

manfaat sama sekali.” Selam itu, perkembangan perikemanusiaan dan 

ketuhanan di beberapa negara juga mengakibatkan hukuman mati telah 

dihapuskan, seperti di negara Belanda sejak abad XVIII. Atasan yang 

digunakan untuk menentang hukuman mati sebagai berikut.  

a.  Bila dijatuhkan, tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki bila ternyata di 

kemudian hari terdapat putusan yang mengandung kekeliruan. 

b.  Pidana mati bertentangan dengan perikemanusiaan. 

c.  Hukuman mati telah menutup usaha terpidana untuk memperbaiki diri. 

d.  Pidana mati tidak dapat digunakan untuk menakut-nakuti calon penjahat 

karena pidana mati dilakukan secara tertutup.  

Di Indonesia kelompok penentang hukuman mati berpendapat bahwa 

kehidupan berasal dari Tuhan sebingga yang berhak untuk mengambil 

kehidupan (nyawa) hanya Tuhan. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 

menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang 



tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun juga. 

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun”. 

Eksekusi terpidana hukuman man yang sangat lama juga telah 

mengakibatkan terpidana juga menanggung hukuman lainnya, yaitu 

hukuman penjara. Di sisi lain, pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati 

untuk dipertahankan memiliki atasan bahwa masyarakat perlu dilindungi 

dari kejahatan yang kejam yang telah dilakukan oleh terpidana. Kelompok 

ini menilai bahwa Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap 

orang memiliki hak untuk hidup tidak bisa menghadapkan “hak untuk bebas 

dari penghilangan nyawa” dengan “pidana mati” secara diametral (sama 

sekali bertentangan). Hal itu sama dengan hak untuk hidup sebagaimana 

diatur dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa every human 

being has the right to life yang berarti setiap orang memiliki hak untuk 

hidup, tetapi bukan berarti bahwa hak itu tidak boleh dirampas, yang tidak 

botch adalah perampasan hak untuk hidup yang dilakukan secara sewenang-

wenang. 

2.  Pidana penjara 

a.  Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 

b.  Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari 

dan paling lama 15 tahun berturut-turut. 

c.  Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun 

berturut-turut dengan hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana 

seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara 

pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam batas 15 tahun 

dapat dilampaui karena pembarengan (concursus), pengulangan 

(residive), atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52 KUHP. 

d.  Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 



20 tahun.  

Pidana penjara sebagai pidana pokok menuai kritikan dari berbagai 

kalangan karena praktiknya tidak dapat mencapai tujuan pemidanaan. Over 

capacity (kelebihan tingkat hunian) merupakan masalah utama yang 

dihadapi lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pidana penjara membawa 

pendidikan kejahatan oleh penjahat dengan lembaga pemasyarakatan 

berfungsi sebagai tempat “kuliah” para penjahat sehingga modus kejahatan 

bisa semankin meningkat. Hal ini tentu akan menambah beban masyarakat 

karena ancaman “kepada masyarakat akan semakin besar.” 

3.  Pidana kurungan” 

a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling 

lama 1 tahun. 

b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama 1 tahun 4 bulan 

jika ada pemberatan pidana yang disebabkan gabungan kejahatan atau 

pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a. 

c.  Pidana kurungan juga tidak lepas dari kritikan karena dinilai 

menimbulkan stigma atau cap jahat kepada narapidana. Bila identitas 

seseorang rusak, penyesuaian antara orang tersebut dan masyarakat 

akan terganggu dan rusak. Jangka waktu pemasyarakatan yang relatif 

singkat pada pidana kurungan dinilai belum dapat memperbaiki pelaku 

tindak pidana. 

4.  Denda 

 Hukuman denda diancamkan pada pelaku kejahatan sebagai pidana 

alternatif atau kumulatif. Hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP 

yang berbunyi sebagai berikut. 

a.  Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.  

b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka 

diganti dengan hukuman kurungan. 

c. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-

kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. 

d. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga 

setengah rupiah atau kurang, diganti dengan saw hari, buat harga lebih 



tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari sate hari, 

akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga. 

e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan 

dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan 

kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 

dan 52A. 

f. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan. 

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga 

atau kenalan dapat melunasinya. 

 Walaupun berbagai pembaharuan jumlah maksimal denda pada KUHP 

telah dilakukan beberapa kali, hal itu tidak membuat pidana denda lepas dari 

kritikan. Batas jumlah maksimal penentuan pidana denda yang dilakukan 

secara parsial dan tidak adanya pola-pola tertentu menunjukkan bahwa 

tujuan pembaharuan pidana denda tidak jelas dan tidak memiliki landasan 

falsafah dan pedoman yang jelas.” 

 Selain pidana pokok, KUHP juga mengenal pidana tambahan, yaitu 

pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana ini tidak 

dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perampasan barang-

barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, 

tetapi tidak harus. Pidana tambahan terdiri atas jenis-jenis pidana berikut.  

1. Pencabutan hak-hak tertentu yang diatur dalam Pasal 35 KUHP Pasal 35 

ayat (1) KUHP 

 “Hak si bersalah dicabut dadam putusan hakim dalam hal yang ditentukan 

dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, 

ialah (1) menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu,- (2) masuk balai 

tentara; (3) memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan 

karena undang-undang umum; (4) menjadi penasehat atau wali, atau wali 

pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang 

bukan anaknya sendiri; (3) kekuasan bapak perwalian, dan pengampuan atas 

anaknya sendiri; dan (6) melakukan pekerjaan tertentu.” Pasal 35 ayat (2) 

KUHP.  

 “Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila 



dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata 

berkuasa melakukan pemecatan itu.” 

2. Perampasan barang tertentu 

 Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, barang yang 

dirampas adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang 

dirampas adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang 

digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Pasal 39 ayat (1) KUHP 

 “Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau 

dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh 

dirampas.” 

Pasal 39 ayat (2) KUHP 

Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan 

sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan 

pezamhasan, tetapi dalam ha, -hal yang telah ditentukan oleh undang-

undang. “ Pasal 39 ayat (3) KUHP 

 “Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orangyang bersalah 

yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah tetapi hanyalah atas barang 

yang telah disita. “  

3.  Pengumuman putusan hakim 

 Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada 

khalayak ramai (umum) agar masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap 

si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, 

atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi, cara-cara 

menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal. 43 

KUHP) 

 Pascakemerdekaan, sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dirasakan 

perlu diperbaharui sejalan dengan perkembangan masyarakat. Upaya 

pembaharuan sanksi pidana dalam KUHP dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan 

berikut. 

1.  UU nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan 

 UU nomor 20 tahun 1946 ini menambahkan satu jenis pidana, yaitu pidana 

tutupan bagi pelaku tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut 



dihormati. 

 Pasal 1 UU nomor 20 tahun 1946 

 “Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab 

undang-undang hukum pidana dan pasal 6 huruf a Kitab undang-undang 

hukum pidana tertera adalah hukuman pokok baru yaitu hukuman tutupan, 

yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2.” 

 Pasal 2 ayat (1) UU nomor 20 tahun 1946 

 “Dalam mengadili orang yang melakukan keahatan, yang diancam dengan 

hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, 

hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.” 

Pasal 2 ayat (2) UU nomor 20 tahun 1946 

`Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan 

kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi 

adalah demikian sehingsa hakim berpendapat, bahwa hukuman perjara lebih 

pada tempatnya.”   

2. Undang Undang nomor 1 tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

 Pembaharuan melalui CU ini dengan mengubah ancaman pidana untuk 

delik-delik culpa dalam Pasal 188, 359, dan 360 menjadi maksimal 5 tahun 

penjara atau 1 tahun kurungan.  

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 16 tahun 1960 

tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP 

Pembaharuan KUHP dilakukan melalui perubahan denda dari vijf en twintig 

gulden menjadi Rp 250,00 terhadap kejahatan ringan seperti pencurian 

ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 

379), kecurangan dalam penjualan yang ringan (Pasal 384), dan perusakan 

barang yang ringan (Pasal 407 ayat (1)).  

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 18 tahun 1960 

tentang Perubahan jumlah Hukuman Denda dalam KLHP dan dalam 

Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 

17 Agustus 1945 



Pembaharuan KLHP yang dilakukan melalui Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang nomor 18 tahun 1960 adalah sanksi pidana 

denda yang harus dibaca dalam mata uang rupiah dan jumlahnya 

dilipatgandakan menjadi 15 kali. Hal ini dilatarbelakangi oleh merosotnya 

nilai mata uang rupiah sehingga besaran denda yang diancam dalam hUHP 

tidak sesuai lagi. 

5.  UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian Pembaharuan KUHP 

melalui UU nomor 7 tahun 1974 terkait dengan ancaman pidana terhadap 

perjudian. Pasal 303 yang semula berupa penjara selama-lamanya 2 tahun 8 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 90.000,00 menjadi pidana penjara 

selama-lamanya 10 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 

25.000.000,00. Pasal 542 ayat (1) mengalami perubahan ancaman dari 

pidana kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyakbanyaknya 

Rp 4.500,00 menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00. “ 

 Perkembangan sanksi pidana di Indonesia menimbulkan pertanyaan 

mengenai hakikat pemidanaan. Sebagai bangsa yang memiliki falsafah 

Pancasila, sanksi pidana harus dilaksanakan dengan menggunakan perspektif 

Pancasila untuk merumuskan apa yang baik dan benar bagi masyarakat 

Indonesia. Menurut Sahetapy, sanksi pidana harus berorientasi pada nilai-nilai 

berikut. 

1.  Pertama, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan yang 

Maha Esa. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada 

penyadaran iman dari terpidana sehingga dapat bertobat dan menjadi 

manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus 

berfungsi sebagai pembinaan mental orang yang dipidana dan 

menstranformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius. “'   

2.  Kedua, pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai 

ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak asasi orang 

paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabat manusia dengan atasan 

apapun. Implikasinya, meskipun terpidana berada dalam lembaga 

pemasrarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh 



dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, 

kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.- 

3.  Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai 

sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk 

meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan 

terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi 

melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pemidanaan perlu diarahkan untuk 

menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.  

4. Keempat. menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang 

berkhidmad, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, menghormati, serta 

menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.  

5. Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai 

makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain 

sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa 

pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggung jawab untuk membebaskan 

orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang 

membuatnya menjadi penjahat.' 

 Berbagai pembaharuan sanksi pidana di Indonesia tidak pernah lepas dari 

kontroversi yang dipengaruhi oleh perkembangan kemanusiaan, khususnya 

terhadap pembaharuan sanksi pidana yang diajukan dalam RUU KUHP Tahun  

2012. Sebagai bangsa yang memiliki Pancasila sebagai falsafah hidup, sanksi 

pidana merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang tidak terlepas dari 

sistem hukum nasional yang berorientasi pada Pancasila yang mengandung 

keseimbangan antara moral religius (ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), 

kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial.  Oleh karena itu, dalam melakukan 

pembaharuan sanksi pidana perlu dilakukan pengkajian dan penggalian nilai-

nilai nasional yang bersumber pada Pancasila.  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Beberapa Negara 

 Manusia pada kodratnya ingin mengetahui dan mengerti dunia dengan 

segala isinya, termasuk bermacam-macam aspek yang terkait di dalamnya. 

Untuk mengetahui dan mengerti dunia dengan segala isinya, manusia akan 

berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapinya. Dalam 

beberapa kondisi, manusia perlu berpikir secara kefilsafatan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan cara berpikir biasa. 

 Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang 

merupakan bentukan dari dua kata, yaitu philo atau philein yang berarti cinta 

atau ingin dan kata Sophia yang berarti bijaksana, pandai, atau tabu secara 

mendalam. Sccara terminologi, istilah `filsafat” diartikan sebagai asas atau 

pendirian hidup yang merupakan dasar pedoman bagi sikap dan tingkah laku 

manusia dalam menejalankan kehidupannya.' 

 Sejarah merekam bahwa ajaran filsafat telah berkembang di Timur 

Tengah sejak 5000 – 1000 SM, di India sejak 40000 - 1000 SM, dan di Cina 

sejak 2500 - 500 SM. Menurut Seam, ajaran filsafat pada masa tersebut sinergis 

dengan ajaran agama (agama supranatural) sehingga budaya dan peradaban 

manusia terbimbing oleh nilai-nilai religius. Ajaran filsafat di Eropa (tcrutama 

Yunani) dunulai tahun 650 SM yang menjadi sumber dan landasan ajaran 

filsafat Barat yang beridentitas sekuler sehingga menimbulkan berbagai sistem 

filsafat seperti individualisme dan sosialisme. 

 Menurut Priyono, ada empat bidang besar yang membedakan filsafat di 

negara-negara barat dengan timur, yaitu pengetahuan, sikap terhadap alam, ideal 

(cita-cita hidup), dan status persona. Filsafat barat mengutamakan rasio (akal 

budi) dengan kegiatan belajar bertujuan untuk menyclesaikan tantangan alam. 

Alam harus dikuasai dan ditaklukkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk kepentingan manusia. Filsafat barat juga menempatkan manusia sebagai 

individu yang berhadapan dengan masyarakat sehingga hak-hak individu lebih 

dikedepankan daripada hak-hak kolektif.  



 Di sisi lain, filsafat timur lebih mengutamakan intuisi dengan belajar 

bertujuan untuk mendidik manusia menjadi bijaksana sehingga dapat 

menghayati hidup lebih baik, termasuk manusia dengan alam yang harus 

membentuk sebuah harmoni. Filsafat timur menempatkan manusia sebagai 

individu sebagai bagian dari masyarakat sehingga lebih mengutamakan hak-hak 

kolektif daripada hak-hak individu. Globalisasi yang menjamah seluruh bidang 

dilahirkan berdasarkan sistem filsafat, sekaligus sebagai propaganda sistem 

filsafat masing-masing negara. Diakui atau tidak, peranan filsafat barat yang 

beridentitas sekulerisme dipelopori liberalisme-kapitalisme dan individualisme 

atas nama hak asasi manusia (HAKI) dan demokrasi cukup mendapatkan simpati 

dan sambutan oleh intelek yang memahami fundamental nilai tersebut. 

 Menurut Lubis, filsafat rang dianut sebuah negara mempunyai peranan 

yang penting dalam sistem manajemen (pengelolaan) kehidupan nasional. 

Filsafat tersebut akan berinteraksi dengan potensi nasional (sumber daya alam, 

sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi) dan situasi kondisi 

lingkungan (nasional, regional, dan global) untuk membentuk wawasan nasional 

yang akan menentukan politik hukum sebuah negara.' Demokrasi Pancasila 

merupakan salah satu contoh Pancasila, sebagai filsafat bangsa Indonesia, 

memberikan wawasan nasional terhadap demokrasi yang menjadi ciri khas 

Indonesia yang berbeda dengan negara lainnya, yaitu kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanlperwakilan yang 

mengandung semangat Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan 

beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. 

 Sebagai anggota masyarakat dunia, filsafat bangsa Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila tidak lepas dari pengaruh filsafat asing dalam membentuk 

sistem hukum nasional. Filsafat asing yang membentuk civil law dan common 

law merupakan faktor kondisi lingkungan yang membentuk sistem hukum 

Indonesia selain faktor internal seperti hukum adat dan hukum Islam.Sistem 

hukum Indonesia dipengaruhi oleh unsur-unsur berikut. 

a.  Hukum adat 

 Hukum adat” dikenal sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau 

living law sehingga mempunyai korelasi yang sangat erat dengan 



masyarakat adat. Apabila dikaji dari substansinya, hukum adat dapat dibagi 

menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat 

(delichtentrecht), dan sebagainya. Hukum adat merupakan keseluruhan 

aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putera (orang Indonesia) asli 

atau orang pribumi dan orang timur asing yang mempunyai daya pemaksa 

dan tidak dikodifikasikan.” Menurut tata hukum Hindia Belanda, hukum 

adat terdiri atas jenis hukum berikut.  

1)  Hukum asli dari bangsa malaio-polynesia umumnya, bangsa Indonesia 

khususnya, dan mengenai orang timur asing yang ada di Hindia 

Belanda, juga hukum rakyatnya sendiri. Hukum asli bangsa Indonesia 

bagian terbesar adalah tidak tertulis dan hanya sebagian kecil yang 

tertulis. Hukum yang tidak tertulis dapat ditemukan pada: 

a) kehidupan rakyat sehari-hari yang disadari bahwa aturan dan 

normanya tidak terdapat sewajarnya belaka, tetapi tersembunyi atau 

hanya terlambang dalam perbuatanperbuatan yang sederhana atau 

dalam ungkapan-ungkapan serta pepatah-pepatah rakyat; 

b) yurisprudensi (keputusan-keputusan hakim); 

c) laporan-laporan yang diumumkan resmi dari pihak pemerintah 

berdasarkan penyelidikan-penyelidikan tentang berbagai hal, di 

antaranya tentang hak-hak agraria, kerja yang wajib, kesejahteraan, 

dan sebagainya; 

d) buku-buku dan karangan-karangan ilmiah dalam berbagai majalah; 

e) piagam-piagam, akta-akta, dan kepustakaan asli tentang sejarah; 

dan 

f) publikasi lain seperti berita resmi mengenai keadaan negara atau 

daerah bagiannya, kontrak politik, berita dari pihak pesuruh agama 

Kristen, dan lain-lain 

2)  Unsur-unsur hukum agama (Hindu, Islam, dan Kristen) di daerah-daerah 

dan mengenai hal-hal serta hukum asli yang telah diubah bentuknya atau 

didesak oleh hukum agama tersebut.”  

 Setelah Indonesia merdeka, kodifikasi hukum pidana adat dapat dilihat 

pada Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 



1951 tentang Tindakan- tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan 

Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.  

Pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951  

(1)  Pada saat peraturun sudah berlaku, dihapuskan:  

a. Mahkamah Justisi di Makasar dan alat Penuntutan Umum padanya; 

b. Appelraad di Makasar; 

c. Appelraad di Medan; 

d. segala Pengadilan Negara dan segala Landgerecht (cara baru) dan alat 

Penuntutan Umum padanya; 

e. segala Pengadilan Kepolisian dan alat Penuntutan Umum padanya;  

f. segala Pengadilan Magistraat (Pengadilan Rendah); 

g. segala Pengadilan Kabapaten; 

h. segala Raad Distrik; 

i. segala Pengadilan Distrik; 

J.  segala Pengadilan Negorij: 

(2)  Pada saat yarg berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman 

dihapuskan: 

a. segala Pengadilan Swapraja (Zeljbestuursrechtpraak) dalam Negara 

Sumatera Timur dahulu. Karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan 

Negara Indonesia Timur dahulu kecuali peradilan Agama jika peradilan 

itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari 

peradilan Swapraja; 

b. segala Pengadilan Adat (Inheemserechtrpraakinrechtstreeksbestuurd 

gebied), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum 

yang hidup merupakan sate bagian tersendiri dariperadilan Adat. 

(3)  Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi 

hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim 

perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A 

Rechterlijke Organisatie.  

 (4)  Pelarjutan peradilan Agama tersebut di atas dalam ayat (2) bab a dan b akan 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 



Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951  

“Hukum material sipil dan untuk sementara waktu pun hukum material 

pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja 

dan orang-orang yang dahuhu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap 

berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian bahwa suatu 

perbuatan yang menurut hukum yang hidup baru dianggap perbuatan 

pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, 

maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga 

bulan perjara dan atau denda lima ratus rupiah yaitu sebagai hukurum 

penganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak 

terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim 

dengan besar kesalahan yang terhukun bahwa, bilamana hukum adat 

yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan 

hukuman kurungan atau denda yang yang dimaksud diatas, maka atas 

kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 

tahun penjara dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut 

faham hakim tidak selaras lagi dengan tiaman senantiasa mesti diganti 

seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum 

yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya 

dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan 

hukuman yang soma dengan hukuman bandingnya yang paling mirip 

kepada perbuatan pidana itu.” 

 Pasal 1 pada intinya meniadakan badan-badan pengadilan lain kecuali 

badan pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan desa. Sementara 

itu, Pasal 5 ayat (3) sub b tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1)  Tindak pidana adat yang dada bandingan atau padanannya dalam KUHP 

yang sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat ringan ancaman 

pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 bulan dan/atau denda 

sebanyak Rp. 500,00 (setara dengan kejaahatan ringan) sebagaimana 

termaktub dalam ketentuan Pasal 12 KUHP, yaitu 1 hari pidana penjara dan 

pidana denda minimal Rp. 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30. Akan 



tetapi, tindak pidana adat yang berat diancam pidana paling lama 10 tahun 

sebagai pengganti hukuman adat yang tidak dijalani terdakwa. 

2)  Tindak pidana adat yang ada bandingan atau padanannya dalam KUHP 

diancam pidana dalam KUHP, seperti tindak pidana adat diati kerama 

(Bali), mapangaddi (Bugis), zina (Makassar), yang sebanding dengan tindak 

pidana zina dalam Pasal 284 KUHP. 

3) Sanksi adat dapat dijadikan hakim sebagai pidana pokok atau pidana utama 

menurut hukum yang hidup (lining law) untuk tindak pidana yang tiada 

bandingannya, sedangkan yang ada bandingannya harus dijatuhkan sanksi 

sesuai ketentuan KUHP.  

 Peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional Indonesia 

ditegaskan melalui Ketetapan MPRS nomor III MPRSl1960 tentang Garis-garis 

Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 - 

1969 Lampiran A Paragraf 402 yang menyatakan sebagai berikut. 

1) Asas-asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara 

berlandaskan pada hukum adat dan tidak menghambat perkembangan 

masyarakat adil dan makmur. 

2) Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya 

diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. 

3) Dalam penyempurnaan undang-undang perkawinan dan hukum waris 

supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan lain-lainnya.  

b. Hukum Islam 

 Penyebaran agama Islam di Indonesia turut membawa pengaruh hukum 

Islam ke sistem hukum nasional. Dalam sejarah hukum Indonesia, hukum 

Islam di wilayah yang penganut Islamnya kuat, seperti di Sumatera Barat 

dan Aceh, masyarakat menerapkan hukum Islam dalam bidang perkawinan 

dan warisan. Dalam sejarah hukum, hukum Islam hidup berdampingan 

dengan hukum adat sehingga melahirkan perdebatan hukum mama yang 

diberlakukan bagi masyarakat setempat. Snouck Hurgronje 

memperkenalkan teori receptie, yaitu hukum Islam baru berlaku kalau 

hukum Islam tersebut sudah terlebur dalam hukum adat. 

c. Civil law 



 Kolonialisme Belanda ke nusantara telah membawa datangnya hukum 

Nedherland yang berasal dari Code Napoleon. Hukum ini dimasukkan kc 

dalam sistem civil law yang berasal dari Perancis dan Perancis menggalinya 

dari hukum Romawi. Hukum Nedhezland berlaku di Hindia Belanda mulai 

tahun 1848 berdasarkan asas konkordasi. Dalam perkembangannya, asas 

konkordasi yang memberlakukan KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH 

Dagang tetap berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II .Aturan Peralihan 

UUD 1945. Sebagian besar hukum yang dianut di Indonesia adalah sistem 

civil law, khususnya di bidang perdata dan hukum pidana. Pengaruh civil 

law dapat dilihat dari pengodifikasian hukum-hukum dasar, seperti hukum 

perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum acara pidana, dan hukum 

acara perdata.”  

d.  Common law 

 Sistem common law masuk ke Indonesia setelah Indonesia merdeka dan 

mengundang kembali datangnya modal asing ke Indonesia pada tahun 1967, 

mendorong perdagangan internasional Indonesia, dan berusaha memperoleh 

pinjaman-pinjaman asing dari negara-negara penganut sistem common law. 

Common law masuk ke Indonesia melalui konvensi atau perjanjian 

internasional dengan Indonesia menjadi anggotanya, perjanjian antar 

pengusaha, lahirnya institusiinstitusi keuangan baru, serta sarjana-sarjana 

yang mempunyai pengaruh dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. 

Lembaga pasar modal, lembaga trust, dan lembaga pembiayaan perumahan 

(secondary morgate facility) dan sekuritisasi aset merupakan lembaga yang 

dibawa oleh negara-negara common law ke Indonesia. 

 Mengenai sistem hukum di Indonesia, Sunaryati Hartono memuat 

klasifikasi corak hukum nasional menjadi tiga kategori berikut. 

a. Corak hingga abad ke-14, sistem hukum masih asli karena belum mendapat 

masukan dari hukum agama, khususnya Islam dan Hindu. Hukum memiliki 

dua unsur, yaitu sifat kekeluargaan (komunal) dan tidak tertulis (kecuali di 

beberapa daerah, seperti hukum Majapahit, hukum Wajo). 

b. Sistem hukum setelah masuknya agama Islam ke nusantara pada abad ke-14 

yang memunculkan corak sistem hukum di Indonesia berikut. 



1)  Corak hukum Islam, ada beberapa daerah yang meresap hukum Islam 

seperti di Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, dan Lombok. 

2) Corak hukum asli yang masih mempertahankan sifat keaslian 

hukumnya, seperti Nias, Mentawai, Toraja, dan Asmat.  

3)  Corak hukum Hindu yang meresap hukum Hindu seperti di daerah Jawa 

Tengah dan Bali. 

c.  Sistem hukum setelah abad ke-17, terutama ketika bangsa Belanda masuk 

ke Indonesia, mengakibatkan masuknya sistem hukum civil law ke 

Indonesia, termasuk pada sistem hukum pidana Indonesia. 

 Perbedaan pandangan hukum adat, hukum Islam, common law dan civil 

law dalam mengatur kepentingan publik (hukum publik), khususnya dalam 

hukum pidana,” mengakibatkan perbedaan sistem hukum pidana yang terbentuk, 

baik dan substansi hukum (substance), struktur hukum (structure), maupun 

budaya hukum (legal culture). Secara garis besar, ada tiga sistem hukum pidana 

dengan ciri-ciri berikut. 

a.  Sistem hukum pidana Eropa Kontinental 

 Sistem hukum pidana Eropa Kontinental adalah sistem hukum pidana yang 

lazim dipergunakan di negara-negara Eropa daratan. Pada awalnya, sistem 

hukum pidana Eropa Kontinental berasal dari hukum Romawi kuno yang 

selanjutnya diresepsi dalam Kode Napoleon (Code Napoleon) yang 

selanjutnya menyebar ke berbagai daratan Eropa, seperti Jerman, Belanda, 

Spanyol, dan sebagainya.  

Secara umum, Code napoleon cukup banyak mengungkapkan nilai-nilai 

liberal dan individualistis masyarakat borjuis baru yang berlaku pada masa 

itu. Ideologi fundamental yang berlaku di balik aturan Code Napoleon 

didasarkan pada kepercayaan terhadap hukum alam dan pengertian umum 

tentang manusia. Contoh, nilai-nilai dasar yang dianut adalah kesetaraan 

formal atau semua orang sama di hadapan hukum, perlindungan luas untuk 

kepemilikan pribadi. 

Ketika negara-negara Eropa Kontinental melakukan penjajahan ke berbagai 

bagian bumi, baik di Asia, Afrika, dan lain-lain, selama berpuluh tahun 

bahkan beratus tahun, mereka turut menerapkan sistem hukum pidana 



seperti yang dipakai di negara asalnya di negara-negara yang dijajah, yang 

pada umumnya sistem hukum pidana tersebut berlanjut sampai sekarang.  

Ciri khas sistem hukum pidana Eropa Kontinental adalah 

pengodifikasiannya. Berbagai ketentuan hukum pidana dalam rangka 

kodifikasi diunuat dan diatur dalam suatu Kitab Hukum Pidana yang dikenal 

dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, 

hukum pidana Belanda (yang semula berasal dari Penal Code Peranch) 

terdapat dalam satu kitab yang terdiri atas tiga buku. Hal yang sama juga 

terdapat di Indonesia yang memang diresepsi dari hukum pidana Belanda 

dahulu.'“ 

Dengan telah tertulisnya semua ketentuan tentang hukum pidana dalam 

sistem Eropa Kontinental lebih terjamin adanya kepastian hukum. 

Walaupun demikian, kepastian hukum yang terkandung dalam sistem ini 

adalah kepastian hukum yang bersifat formal yang dalam hal-hal tertentu 

selalu tertinggal oleh perkembangan peradaban dan kesadaran hukum 

masyarakat. Oleh karena itu, di negara-negara Eropa Kontinental sudah 

semakin berkembang kepastian hukum yang bersifat material.” 

Sistem peradilan yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental adalah 

sistem hakim atau majelis hakim yang mengadili perkara pidana. Dengan 

kata lain, hakim atau majelis hakimlah yang menentukan bersalah atau 

tidaknya seorang terdakwa dan sekaligus menjatuhkan putusannya, baik 

berupa pemidanaan maupun pembebasan.  

Indonesia sebagai negara bekas jajahan dari salah satu negara Eropa 

Kontinental yang Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya sampai kini 

masih merupakan warisan dari masa penjajahan tersebut sudah tentu dapat 

digolongkan termasuk dalam sistem hukum pidana Eropa Kontinental. 

Namun, sebagai suatu negara yang telah merdeka dan mempunyai falsafah 

hidup sendiri, Indonesia tentu harus terus berusaha menciptakan hukum 

pidana yang sesuai dengan kepribadian bangsa sendiri. 

b.  Sistem hukum pidana Anglo Saxon 

 Sistem hukum pidana Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum pidana yang 

berasal dari negara-negara Anglo Saxon, yaitu Amerika Serikat dan Inggris, 



termasuk negara-negara lain baik di Asia, Australia, Afrika, dan Amerika 

yang dalam sejarahnya pernah mengalami penjajahan dari negara-negara 

Anglo Saxon yang sampai saat ini masih menganut dan menerapkan sistem 

hukum pidana Anglo Saxon. Di negara-negara Anglo Saxon, seperti 

Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara eksdominionnya, seperti 

Malaysia, Filipina, dan lain-lain, sumber utama hukum pidananya bukan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terkodifikasi, melainkan 

hukum umum (common law), baik berupa undang-undang (statue act), 

yurisprudensi, maupun perundangundangan lain (delegated legislation).” 

Sumber hukum pidana yang utama adalah common law, yaitu kepastian 

hukum yang bersifat material yang dalam praktiknya senantiasa dapat 

mengikuti perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat. Kepastian 

hukum ini lebih dihargai lagi bila dilihat dari sistem pelaksanaan peradilan 

di negara-negara Anglo Saxon, yaitu sistem juri. Menurut sistem ini, dalam 

suatu persidangan perkara pidana para juri yang menentukan apakah 

terdakwa atau tertuduh itu bersalah (guilty) atau tidak bersalah (not guilty 

setelah pemeriksaan selesai. jika juri menentukan bersalah, baru hakim 

(biasanya tunggal) berperan menentukan berat ringannya pidana atau jenis 

pidananya. Bila juri menentukan tidak bersalah, hakim membebaskan 

terdakwa (tertuduh).  

c.  Sistem hukum pidana negara-negara sosialis 

Sistem ini umumnya dianut oleh negara-negara yang berideologi komunis 

dengan berindukkan pada sistem hukum pidana di Rusia (dahulu Uni 

Soviet) dan RRC. Walaupun demikian, perkembangan dunia akhir-akhir ini 

menunjukkan kehancuran dan kegagalan ideologi dan sistem komunisme di 

negara induknya (Soviet) yang diikuti oleh negara-negara komunis lainnya, 

tetapi berpengaruh besar dalam sistem ekonomi dan politiknya walaupun 

dalam bidang hukum akan segera menunjukkan perubahan pula.  

Pada dasarnya, negara sosialis menganut sistem kodifikasi. Namun, bila 

dikaitkan dengan konsep kejahatan atau tindak pidana yang diatur dalam 

Pasal 7 dari Fundamental of Criminil Legislation for the USSR and the 

Union Republics yang menyatakan bahwa kejahatan adalah tindakan atau 



kelalaian yang membahayakan masyarakat, dalam penerapannya akan 

berkembang berbagai peraturan dan yurisprudensi tentang apa yang 

merupakan kejahatan. Hal ini tentu saja sekaligus menggoyahkan asas 

kepastian hukum. Dalam hal ini, sistem peradilan negara-negara sosial 

menggunakan sistem hakim atau majelis hakim untuk menentukan bersalah 

atau tidaknya seorang terdakwa sekaligus menjatuhkan vonisnya. 

2. Sistem Pemidanaan di Indonesia 

 “Sistem” dalam Kamus Unaum Bahasa Indonesia mengandung dua arti. 

Pertama, seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas. Kedua, susunan yang teratur dari pandangan, teori, 

asas, dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”.” Dari pengertian 

tersebut dapat ditarik suatu makna bahwa sebuah sistem mengandung 

“keterpaduan” atau “integralitas” beberapa unsur atau faktor sebagai 

pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem. Sementara itu, “pemidanaan” 

atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim oleh Sudario dikatakan 

berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut, 

“penghukuman” yang demikian mempunyai makna “sentence” atau 

“veroordeling”. N 

 Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan 

(thesentenczng system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutos, rules relating to penal 

sanctions and punishment).' Selanjutnya, Arief menyatakan apabila pengertian 

“pemidanaan” diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, 

pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut berikut. 

a.  Dalam anti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari 

sudut bekerjanya atau prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan 

dapat diartikan sebagai: 

1)  keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasil 

operasionalisasi / konkretisasi pidana; dan 

2)  keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana 

hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret 

sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. 



b.  Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif atau 

substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. 

Dalam arti sempit ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:  

1)  keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan; 

dan 

2)  keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau 

penjatuhan dan pelaksanaan pidana. 

 Dari pengertian sistem pemidanaan di atas dapat dikatakan bahwa 

keseluruhan aturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP dan yang di 

luar KUHP yang bersifat khusus merupakan sistem pemidanaan. Sistem 

pemidanaan yang dituangkan perumusannya dalam undang-undang pada 

hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Dalam 

pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pemidanaan 

memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat 

atau aparat negara dalam mengenakan atau menjatuhkan pidana. Di samping itu, 

sistem pemidanaan juga mengatur hak atau kewenangan warga masyarakat pada 

umumnya. Sistem pemidanaan adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum 

(pidana) sehingga pemidanaan yang juga diartikan “pemberian pidana” tidak 

lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. 

 Dalam menentukan sistem pemidanaan yang sesuai di Indonesia 

diperlukan pedoman-pemidanaan sebagai ketentuan dasar yang memberi arah 

atau melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. 

Dengan demikian, “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu 

sebelum penjatuhan pidana. Dengan kata lain, ketentuan dasar untuk 

pemidanaan tertuang secara ekplisit dalam sistem pemidanaan. 

 Sementara itu, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normative substantif 

(hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai 

keseluruhan aturan atau norma hukum pidana material untuk pemidanaan atau 

keseluruhan aturan atau norma hukum pidana material untuk pemberian atau 

penjatuhan dan pelaksanaan pidana.”' Jadi, ketentuan dasar yang dijadikan arah, 

pegangan, dan petunjuk untuk melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana 

menjadi bagian dari keseluruhan aturan atau norma hukum pidana material 



untuk pemidanaan. 

 KUHP WvS sebagai ius constitutum yang memuat prinsip-prinsip umum 

(general principle) hukum pidana dan pemidanaan tidak secara eksplisit 

mencantumkan kedua asas tersebut. Hal ini dipertegas oleh Sudario yang 

menyatakan bahwa KCHP tidak memuat pedoman pemberian pidana 

(straftoemetingsleiddraad) yang umum, 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).” 

 Perkembangan peradaban manusia (termasuk hak asasi manusia) 

mengakibatkan munculnya aliran-aliran tujuan hukum pidana. Secara garis 

besar, aliran hukum pidana dapat dibagi dalam empat aliran, yaitu aliran klasik, 

aliran modern, aliran neokiasik, dan aliran gerakan perlindungan masyarakat.  

a.  Aliran klasik 

 Aliran klasik timbul sekitar abad ke-18 di Perancis dan Inggris sebagai 

reaksi penguasa yang absolut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, 

ketidaksamaan dalam hukum, dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki 

hukum pidana tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada 

perbuatan (bukan pada orang). Dalam hal ini, setiap perbuatan dilihat secara 

yuridis semata yang terlepas dari pelakunya. Pada masa ini, hakim sangat 

dibatasi untuk menetapkan jenis dan beratnya pidana. Pidana ditetapkan 

secara pasti sehingga pada masa ini tidak mengenal pemberatan dan 

peringanan pidana. 

Tokoh utama dalam aliran ini adalah Cesare Beccaria yang menyatakan 

bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Falsafah yang sangat 

mempengaruhinya adalah falsafah kebebasan kehendak. Beccaria tidak 

percaya dengan manfaat pidana yang berat karena pemidanaan bertujuan 

untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah agar 

orang tidak melakukan kejahatan. Beccaria berpendapat bahwa pencegahan 

pidana tidak dapat dicapai dengan pidana yang berat, tetapi dari pidana yang 

pasti dan patut. Beccaria juga berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat 

mencegah kejahatan, tetapi justru mencerminkan kebrutalan. 



Toloh lain pada aliran klasik adalah Jeremy Bentham yang menganut paham 

utilitarian hedonist. Bentham mengemukakan teori felsific calculus yang 

menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional yang akan secara 

sadar memilih kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, 

suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan kepada dap kejahatan 

sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan 

yang diperoleh dari kejahatan mengeai pidana berat, Bentham berbeda 

pendapat dengan Beccaria. Bentham menerima pidana berat yang bertujuan 

untuk memperbaiki sepanjang pidana berat tersebut telah diterima 

masyarakat sebelum diberlakukan. Bentham juga tidak setuju dengan pidana 

mati karena pidana mati telah menimbulkan penderitaan yang lebih besar 

daripada yang dibutuhkan.  

b.  Aliran modern 

 Aliran modern muncul pada abad ke-19 yang memberikan perhatian kepada 

pelaku. Aliran modern berpendapat bahwa perbuatan seseorang tidak dapat 

dilihat hanya secara abstrak dari sudut yuridis belaka terlepas dari orang 

yang melakukannya. Perbuatan seseorang harus dilihat secara konkret 

karena perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-

faktor biologis, dan faktor lingkungan sekitar. Aliran ini berpendapat bahwa 

manusia dapat berada pada kondisi tidak memiliki kebebasan kehendak 

sehingga tidak dapat dipersalahkan. Dengan demikian, aliran ini 

menghendaki individualisasi pidana dengan tujuan mengadakan resosialisasi 

pelaku.  

 Pelopor aliran ini antara lain Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Rafaele 

Gerofalo. Lombroso berpendapat bahwa penyebab utama kejahatan berasal 

dari sifat biologis yang didukung oleh sifat sosiologis. Lombroso 

berpendapat bahwa setiap pelaku kejahatan memiliki kebutuhan yang 

berbeda sehingga pidana tidak ditetapkan secara pasti. Lombroso juga 

menolak pidana penjara jangka pendek karena penjara jangka pendek tidak 

memiliki waktu untuk rehabilitasi, bahkan pelaku akan diperkenalkan 

dengan penjahat lain yang lebih jahat. 



Lombroso setuju dengan pidana penangguhan (probation) sebagai pengganti 

pidana penjara jangka pendek. Lombroso masih dapat menerima pidana 

mati sebagai seleksi terakhir bila pelaku masih saja mengancam masyarakat 

walaupun telah dipidana dengan pidana penjara, pembuangan, dan kerja 

keras. “Terkait dengan korban kejahatan, Lombroso berpendapat bahwa 

korban kejahatan harus memperoleh kompensasi atas kerugian akibat 

kejahatan. 

 Tokoh lainnya adalah Rafaele Gerofalo yang mengusulkan konsep 

kejahatan natural (natural crime) untuk menggambarkan perbuatanperbuatan 

yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan yang ditekan 

melalui sarana pidana.” Selain itu, Enrico Ferri menyatakan bahwa 

psikologi seseorang telah membuktikan bahwa perilaku seseorang 

merupakan hasil interaksi antarpersonal dalam lingkungan dan tekanan yang 

besar dalam upaya penanggulangan kejahatan. 

c. Aliran neoklasik 

 Aliran neoklasik memiliki pandangan bahwa pidana yang dihasilkan oleh 

aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang 

berkembang saat itu. Hal ini dapat dilihat dari The French Penal Code 1791 

yang sangat keras yang kemudian diperbaharui pada tahun 1810 dengan 

memasukkan rumusan batas minimal dan maksimal pidana serta mengakui 

asas-asas tentang keadaan yang meringankan. Aliran ini juga 

mempertimbangkan kebutuhan pembinaan individual dari pelaku tindak 

pidana. Aliran ini menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan 

hukum adalah hal yang tidak realistis. 

d. Aliran perlindungan masyarakat 

 Aliran perlindungan masyarakat merupakan perkembangan dari aliran 

modern yang timbul setelah Perang Dunia II. Aliran perlindungan 

masyarakat dilatarbelakangi dengan pembentukan The Institution of the 

Social Defence of United Nation yang bertujuan untuk pencegahan 

kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana. Aliran perlindungan 

masyarakat pecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi yang radikal dan 

konsepsi yang moderat.  



Konsepsi yang radikal dipelopori oleh Filippo Gramatika yang berpendapat 

bahwa hukum perlindungan masyarakat (law of racial defence) harus 

menggantikan hukum pidana yang ada. Tujun hukum perlindungan 

masyarakat bukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan 

untuk mengintegrasikan individu dalam tertib sosial. Hukum perlindungan 

masyarakat mensyaratkan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) sebagai 

pengganti dengan perbuatan antisosial. 

Konsepsi reformis dipelopori oleh Marc Ancel yang menyatakan 

perlindungan masyarakat baru (new social defence) yang bertujuan untuk 

mengintegrasikan konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam 

konsepsi baru hukum pidana. Masyarakat mengisyaratkan tertib sosial, yaitu 

seperangkat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan hidup bersama dan 

juga sesuai dcngan aspirasi masyarakat pada umumnya. Dalam hal 

pemidanaan, Marc Ancel berpendapat bahwa kejahatan merupakan masalah 

kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan 

dalam perumusan undang-undang. Masalah kemanusiaan dan masalah 

kemasyarakatan dari suatu tindak pidana tidak dapat diselesaikan atau 

dipecahkan secara tuntas melalui konsepsi keadilan distributif secara 

abstrak. 

Dalam hal pertangungjawaban pidana, aliran ini bertitik tolak pada konsepsi 

pertangungjawaban yang bersifat pribadi. Menurut Ancel, 

pertangungjawaban yang didasari pada kebebasan individu merupakan 

penggerak utama proses penyesuaian sosial. 

 Indonesia, sebagai negara yang menganut filsafat Pancasila, memiliki 

sejarah sistem hukum pidana yang banyak dipengaruhi hukum pidana adat, 

hukum pidana Islam, dan hukum pidana yang diusung oleh negara-negara asing. 

Pada masa kerajaan nusantara, banyak kerajaan yang sudah mcmpunyai 

perangkat aturan hukum. Hukum pidana yang berlaku pada masa kerajaan 

nusantara belum memegang teguh prinsip kodifikasi. Hukum pidana adat 

berkembang sangat pesat dalam masyarakat dan belum mengenal unifikasi 

sehingga di setiap daerah berlaku aturan hukum pidana yang berbeda-beda. 

Kerajaan besar seperti Kerjaaan Sriwijaya maupun Kerjaaan Demak pun 



menerapkan aturan hukum pidana yang berbeda. Hukum pidana adat juga 

menjadi perangkat aturan pidana yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat 

nusantara. Hukum pidana pada periode ini banyak dipengaruhi oleh agama dan 

kepercayaan masyarakat, misalnya pidana potong tangan yang merupakan 

penyerapan dari konsep pidana Islam serta konsep pembuktian yang harus lebih 

dari tiga orang menjadi bukti bahwa ajaran agama Islam mempengaruhi praktik 

hukum pidana tradisional pada masa itu. 

 Hukum pidana adat pada umumnya memiliki ciri-ciri bersifat tradisional, 

magis, religius, menyeluruh dan menyatukan, tidak preexictance, tidak 

menyamaratakan, terbuka dan lentur, terjadinya delik adat, delik aduan, reaksi 

dan koreksi, pertanggungjawaban kesalahan, dan tempat berlakunya. Tindakan 

yang pada umumm-a termasuk pidana adat seperti kesalahan mengganggu 

keamanan, kesalahan mengganggu ketertiban, kesalahan mengganggu 

kesopanan dan kesusilaan, kesalahan dalam peijanjian, kesalahan menyangkut 

tanah, tanaman, dan hasil hutan, serta kesalahan menyangkut hewan ternak dan 

perikanan. Penyelesaian pidana adat antarsuatu daerah juga berbeda dengan 

daerah lainnya, seperti penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga, 

penyelesaian kepala kerabat atau adat, penyelesaian kepala desa, dan 

penyelesaian keorganisasian. 

 Pada masa penjajahan, kedatangan bangsa asing di Indonesia 

memberikan pengaruh pada hukum pidana di Indonesia seperti Portugis, 

Spanyol, kemudian selama tiga setengah abad di bawah kendali Belanda. 

Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan di bawah Kerajaan Inggris dan 

Kekaisaran Jepang. Beberapa kali pergantian pemegang kekuasaan atas 

nusantara juga membuat perubahan bestir dan signifikan bagi hukum pidana. 

Pola pikir hukum barat yang sekuler dan realis menciptakan konsep peraturan 

hukum baku yang tertulis. 

 Pada masa ini, perkembangan pemikiran rasional sedang berkembang 

dengan sangat pesat. Segala peraturan adat yang tidak tertulis dianggap tidak ada 

dan digantikan dengan peraturan-peraturan tertulis. Ada beberapa peraturan 

yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti Statuta Batavia (statute 

van batavia). Pada masa penjajahan Belanda berlaku dua peraturan hukum 



pidana, yakni KUHP bagi orang Eropa (Het Weetboek voor de Europeanen) 

yang berlaku sejak tahun 1867 dan KUHP bagi orang bumiputera dan yang 

dipersamakan (Het Weetboek van Straftrecht voor Inlanders en Daarmede 

Gelifkgestelder) yang berlaku sejak tahun 1873. Pada tahun 1915 dibentuk 

KUHP yang berlaku bagi semua golongan (unifikasi KUHP) melalui Stadrblads 

732 yang mengundangkan Weetboek van Straftrecht voor Nedhelanch Indie. 

 Setelah Indonesia merdeka, kodifikasi dan unifikasi KUHP oleh 

Weetboek van Straftrecht voor Nedhelandch Indie, masih berlaku di Indonesia 

melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi segala badan negara 

dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru 

menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal ini bertujuan untuk mengisi 

kekosongan hukum sejak Indonesia merdeka. Hal tersebut ditindaklanjuti 

melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 yang menyatakan bahwa 

Weetboek van Straftrecht voor Nedhelandch Indie tetap berlaku sebagaimana 

dimaksud Peraturan Peralihan UUD 1945 di atas. Melalui Undang-Undang 

nomor 73 tahun 1958 ditegaskan kembali bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 

1946 masih berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 

 Pemberlakuan KUHP yang merupakan peninggalan kolonial Belanda 

dirasakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dari asas legalitas yang dinyatakan pada 

Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat 

dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang 

telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Penetapan sumber hukum atau dasar 

hukum dipidananya suatu perbuatan adalah undang-undang yang dirasakan telah 

mengurangi nilai-nilai yang hidup di masyarakat, khususnya hukum adat dan 

hukum agama.” Namun, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengakomodasi 

hukum yang hidup di masyarakat, sebagai berikut. 

a.  Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke-I tahun 1963 

1)  Resolusi Butir IV: “yang dipandang sebagai perbuatan perbuatan jahat 

tadi adalah perbuatan perbuatan yang dirumuskan dalam KUHP ini 

maupun dalam peraturan perundangan lain. Hal ini tidak menutup pintu 

bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup 



dan tidak menghambat pembentukan masuarakat yang dicitacitakan 

tadi, dengan kata sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat 

bangsa”.  

2)  Resolusi Butir VIII: `Unsur-unsur Hukum Adat dan Hukum Agama 

dijalin dalam KUHP”. 

b.  Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman” 

1)  Pasal 14 ayat (1): `Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa 

dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 

tidak/ kurang jelas, melainkan Wajib untuk memenksa dan 

mengadilinya “. 

2) Pasal 23 ayat (1): “Segala putusan pirigadilan selain harus memuat 

alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuta pula pasal 

pasal tertentu yang bersangkutan atau sumber hukarm tidak tertulis “. 

3)  Pasal 27 ayat (1): “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup” 

c.  Seminar Hukum Nasional IV Tahun  1979 yang dalam laporan sub b.II 

mengenai sistem hukum nasional antara lain dinyatakan sebagai berikut. 

1)  Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran 

hukum rakyat Indonesia. 

2)  Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di 

samping itu, hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari 

Hukum Nasional. 

3)  Dengan mengungkapkan hal-hal di atas terlihat bahwa perluasan atas 

legalitas dari perumusan formal (sepeiti yang terdapat dalam KUHP 

warisan Koloial Belanda ke perumusan material material, disarkan pula 

ada: 

a) kebijakan legislatef (perundangundangan) nasional yang keluar 

setelah  kemerdekaan dan 

b) kesepakatan dalam seminar seminar nasional. 

 Selain itu, globalisasi yang dihadapi Indonesia yang mengharuskan 

Indonesia untuk melakukan harmonisasi peraturan peruudangundangan nasional 

sesuai kesepakatan internasional juga semakin mengaburkan nilai-nilai yang 



hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam perlindungan hak kekayaan 

intelektual, budaya hukum di Indonesia menyatakan bahwa seorang pembatik 

tradisional atau pembuat patung akan merasa puas jika karya ciptanya ditiru oleh 

pembatik atau pembuat patung lain. Dia akan merasa beruntung karena telah 

menghasilkan karya yang yang membantu orang lain sehingga telah berbuat baik 

dan akan mendapat pahala. 

 Namun, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota World Trade 

Organization Indonesia diwajibkan melakukan perlindungan hak kekayaan 

intelektual dengan standar minimal sesuai kesepakatan dalam TRIPS Agreement 

(World Trade Organiation's A reement on Trade Related of Intellectual Property 

Rightt), yaitu barang siapa (termasuk pembatik atau pembuat patung) yang 

meniru karya cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan 

pelanggaran dan melanggar hak cipta yang kemudian dapat dikenakan sanksi 

pidana dan pembatik atau pembuat patung diminta agar melindungi 

kreativitasnya agar tidak ditiru oleh pihak lain.” Kebehasilan legislasi peraturan 

perundungan bidang kekayaan intelektual untuk mengakomodasi perlindungan 

hak kekayaan intelektual sebagaimana disepakati dalam TRIPS” belum sesuai 

dengan budaya hukum nasional sehingga menuai berbagai kritik karena tidak 

berjalan yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pelanggaran kekayaan 

intelektual di Indonesia. 

 Ketidakpuasan terhadap hukum pidana di Indonesia juga timbul karena 

tidak diakomodasinya nilai-nilai yang hidup di masyarakat, misalnya terkait 

dengan perbuatan hidup bersama di luar pernikahan yang sah (kumpul kebo). 

KUHP yang berasal dari WvS (Wetboek van Strafiecht) zaman Hindia Belanda 

tidak menganggap kumpul kebo dapat dipidana. Namun, upaya kriminalisasi 

terhadap kumpul kebo sudah dimulai sejak tahun 1977 pada Rancangan KUHP. 

Latar belakang kriminalisasi kumpul kebo ke dalam delik kesusilaan antara lain 

sebagai berikut.  

a. Landasan sosiofilosofis dan sosiokultural 

 Penyusunan pembaharuan hukum pidana dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

dan tuntutan untuk mengganti hukum pidana warisan zaman Belanda. 

Pembangunan hukum pidana nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan 



berorientasi pada ide-ide dasar Pancasila yang mengandung nilai moral 

religius (ketuhanan), kemanusiaan (humanis), kebangsaan, demokrasi, dan 

keadilan sosial. 

b. Landasan nilai-nilai kesusilaan 

 Pancasila mengandung hakikat kesusilaan yang didasarkan pada nilai 

Ketuhanan yang Maha Esa sehingga mengandung nilai-nilai religius, salah 

satunya diwujudkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. UU tersebut menyatakan bahwa apabila orang yang ingin 

hidup bersama dengan orang lain dalam hubungan suami istri, seharusnya 

dilakukan melalui perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing. Ini berarti bahwa krrmpul kebo bertentangan dengan nilai-

nilai kesusilaan atau kesepakatan nasional sehingga sudah sepatutnya 

diangkat menjadi delik. 

c. Landasan hasil penelitian dan kajian komparatif 

 Hasil penelitian di berbagai hukum adat menyatakan bahwa kumpul kebo 

termasuk pelanggaran adat / agama/ kesusilaan yang hidup di masyarakat. 

Demikian juga di negara-negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Brunei 

Darussalam, India, Nyanmar, dan Kanada. 

 Mengingat hukum pidana di Indonesia merupakan warisan dari penjajah 

yang dirasakan tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, diperlukan 

pembaharuan hukum pidana Indonesia. Atasan-atasan yang mendasari perlunya 

pembaharuan hukum pidana nasional sebagai berikut.  

a. Akron yang bersifat polititik. Secara politik dianggap wajar jika negara 

Republik Indonesia yang merdeka memiliki hukum pidana yang bersifat 

nasional yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang 

inherent dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari 

penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang adalah 

menasionalkan semua peraturan perundang-undangan warisan kolonial 

dengan didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 

hukum. 

b. Atasan yang bersifat sosiologis. Hukum pidana pada dasarnya adalah 

pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa karena memuat 



perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan suatu sanksi 

yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan 

yang dilarang tentu bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat 

dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar, dan sebaliknya. 

c. Alasan yang bersifat praktis, yaitu teks resmi WvS adalah berbahasa 

Belanda meskipun menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dapat 

disebut secara resmi sebagai KUHP. Namun, jumlah penegak hukum yang 

memahami bahasa basing semakin sedikit. Di lain pihak, ada berbagai 

terjemahan KUHP yang beredar sehingga dapat dimungkinkan terjadi 

penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya disebabkan terjemahan yang 

kurang tepat;'. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga diharapkan 

benar-benar memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.    

d.  Atasan adaptif, yaitu hukum pidana nasional di rasa mendatang harus dapat 

menyesuaikan diri dengan perkembanganperkembangan baru, khususnya 

perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat 

beradab.” 

 Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya 

melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) 

hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, 

dan sosiokultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai 

yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana 

Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai 

dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat 

Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum 

adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, 

serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana. 

 Jika ditinjau dari segi ihnu hukum pidana, pembaharuan hukum pidana 

(materi hukum pidana) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan 

dengan cara parsial, yakni dengan mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi 

hukum pidana. Kedua, pembaharuan dengan cara universal, total, atau 

menyeluruh, yaitu pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum 

pidana. Pembaharuan KUHP secara parsial atau tambal sulam yang pernah 



dilakukan Indonesia adalah dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-

undangan berikut:  

a.  UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana UU nomor 1 

tahun 1946 ditetapkan pada tanggal 26 Februari 1946. UU nomor 1 tahun 

1946 berfungsi sebagai peraturan yang pada konsideransnya berbunyi 

menimbang bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan undang-undang 

hukum pidana baru, peraturan hukum pidana perlu disesuaikan dengan 

keadaan sekarang. Konsiderans tersebut didukung oleh Pasal I yang 

menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang 

berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 

Maret 1945. Tanggal 8 I\Iaret 1945 merupakan sehari sebelum Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda menyerahkan tanpa syarat kepada Dai Nippon di 

Kalijati (Bandung) sehingga masih berlaku peraturan hukum pidana Hindia 

Belanda. Akan tetapi, Pasal II menegaskan bahwa semua hukum pidana 

yang dikeluarkan oleh Hindia Belanda dicabut. 

Upaya pembaharuan hukum pidana yang dilakukan melalui UU nomor 1 

tahun 1946 sebagai berikut. 

1)  Pasal V menyatakan peraturan hukum pidana yang scluruhnya atau 

sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan 

kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak 

memiliki arti lagi harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak 

berlaku lagi. 

2)  Pasal VI mengubah secara resmi nama “Wetboek Pan Stracfecht voor 

Nederlandsch Indie” menjadi “Wetboek pan Stracfrecht” yang dapat 

disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. 

3)  Pasal XVI diciptakan dalam Pasal IX sampai dengan Pasal XVI. 

b.  UU nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan 

 UU nomor 20 tahun 1946 menambahkan satu jenis pidana, yaitu pidana 

tutupan. Pasal 1 berbunyi selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam 

pasal 10 buruf a Kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 6 huruf a 

Kitab undang-undang hukum pidana tentera adalah hukuman pokok baru 

yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal 



tersebut dalam pasal 2. 

Pasal 2 ayat (1) berbunyi dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, 

yang diancam dengan bukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang 

patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Pasal 2 ayat 

(2) berbunyi peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang 

merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari 

perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa 

hukuman penjara lebih pada tempatnya.” 

Peraturan pemerintah yang rerbit untuk mengatur pelaksanaan pidana 

tutupan melalui Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1948, yaitu terpidana 

boleh memilih pekerjaan yang dikehendaki, tidak boleh dipekerjakan di luar 

tembok (rumah tutupan), maksimal bekerja 6 jam sehari, dan mendapat 

makanan yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya pidana tutupan belum 

pernah dijatuhkan oleh hakim. 

c. UU nomor 8 tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin kepada 

Dokter dan Dokter Gigi 

Pembaharuan yang dilakukan melalui undang-undang ini adalah dengan 

menambahkan Pasal 512: yang berbunyi barang siapa, yang sebagai mata 

pemahanan baik khusus maupun sambilan menjalankan pekerjaan dokter 

atau dokter gigi dengan tidak mempunyai Surat izin, di dalam keadaan tidak 

memaksa, dihukum dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda 

setinggi-tingginya Rp 10.000.00. 

d. UU nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan 

Tindak Pidana Ekonomi terdapat pembaharuan yang dilakukan melalui UU 

ini, antara lain korporasi dapat dikenakan sebagai subjek tindak pidana 

(Pasal 15 ayat (1) - (4)), diperkenalkannya sistem dua jalur dalam 

pemidanaan dengan dibedakannya pidana (stall) dengan tindakan 

(maatregel), dianutnya sistem pidana kumulatif yang bertentangan dengan 

hUHP yang menganut sistem alternatif (Pasal 6), dan diperkenalkan kembali 

beberapa bentuk pidana tambahan baru seperti perampasan barang yang 

berwujud dan yang tidak berwujud (Pasal 4).  

e. UU nomor 73 tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang nomor 1 



tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk 

Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang 

Hukum Pidana 

Pembaharuan yang dilakukan UU ini adalah menambah Pasal 521 

(pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan 

bendera kebangsaan), Pasal 142A (menodai bendera kebangsaan negara 

sahabat), dan Pasal 154: (menodai bendera kebangsaan dan lambang negara 

Republik Indonesia). 

Pasal 52A berbunyi bilamana pada waktn melakukan kejahatan dikunakan 

Bendera Kebangsaan Republik Indonesia hukuman untuk kejahatan tersebut 

dapat ditambab dengan sepertiga. 

Pasal 142.E berbunyi barang siapa menodai Bendera Kebangsaan Negara 

sahabat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun 

atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah. 

Pasal 1541- berbunyi barang siapa menodai Bendera Kebangsaan Republik 

Indonesia dan Lembaran Negara Republik Indonesia, dihukum dengan 

hukuman pernjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggitinya 

tiga ribu riipiah. 

Walaupun sudah menyatakan diri merdeka, pemerintah Hindia Belanda 

tidak menerima kemerdekaan Indonesia dan kembali sesudah berakhirnya 

kependudukan Jepang. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan beberapa 

peraturan terkait dengan hukuman pidana, antara lain Ordonansi tanggal 22 

September 1945 (Staatblad 1945 135) yang mengadakan perubahan 

terhadap Bab I Buku II KUHP yaitu terhadap delik terhadap keamanan 

negara dengan pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tertentu akan 

diancam pidana sama dengan kejahatan tersebut, termasuk pidana mati 

untuk beberapa kejahatan tertentu. 

Selain itu, ancaman pidana yang menghasut kerusuhan, pemberontakan, 

atau pemogokan di kalangan orang-orang yang bekerja pada perusahaan 

untuk keperluan pertahanan negara dengan hukuman mati, hukuman seumur 

hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Selain itu, Staatblad 

1948 Nr. 224 juga memberikan dasar perubahan nama ”Nederlandsch Indie” 



menjadi `Indonesie” sehingga “Wetboek van Strafecbt poor Nederland Judie 

“menjadi “Wetboek van Strafierht poor Indonesia”.” 

Perubahan terhadap “Wetboek van Strafecbt poor Nederland Judie 

mengalami dua macam perubahan, yaitu oleh pcmerintah Hindia Belanda 

yang kembali sesudah pendudukan Jepang dan yang dilakukan oleh 

pemerintah yang kedua belah pihak merasa berdaulat. Akan tetapi, dualisme 

KUHP tersebut berakhir dengan dibentuknya UU nomor 73 tahun 1958 

yang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 

Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku 

untuk seluruh wilayah Indonesia. 

f.  Undang-Undang nomor 1 tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

Pembaharuan melalui UU ini dengan mengubah ancaman pidana untuk 

delik-delik culpa dalam Pasal 188, 359, dan 360 menjadi maksimum 5 tahun 

penjara atau 1 tahun kurungan.  

g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 16 tahun 1960 

tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Pembaharuan KUHP dilakukan 

melalui perubahan denda dari vijf en Twintig gulden menjadi Rp 250,00 

terhadap kejahatan ringan seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan 

ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), kecurangan dalam 

penjualan yang ringan (Pasal 384), dan perusakan barang yang ringan (Pasal 

407 ayat (1)). 

h. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 18 tahun 1960 

tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam 

Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 

17 Agustus 1945 

Pembaharuan KUHP yang dilakukan melalui Perpu ini adalah sanksi pidana 

denda yang harus dibaca dalam mata uang rupiah dan jumlahnya 

dilipatgandakan menjadi 15 kali. Hal ini dilatarbelakangi oleh merosotnya 

nilai mata uang rupiah sehingga besaran denda yang diancam dalam KUHP 

tidak sesuai lagi.'“ 

i. UU nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 



dan/atau Penodaan Agama 

 Pembaharuan dilakukan dengan menyisipkan satu pasal, yaitu Pasal 156A 

yang bertujuan untuk melindungi agama dari ucapan dan praktik yang dapat 

mengurangi kesucian agama. Tambahan ini untuk mengakomodasi suasana 

menyesakkan pada masa tersebut yang banyak terjadi penghinaan agama. 

Pada masa tersebut juga banyak muncul aliran kebatinan yang menyatakan 

diri agama tertentu, tetapi menyimpang dari ajaran agama.  

j. UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian Pembaharuan KUHP 

melalui UU nomor 7 tahun 1974 terkait dengan ancaman pidana terhadap 

perjudian. Pasal 303 yang semula berupa penjara selama-lamanya 2 tahun 8 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 90.000,00 menjadi pidana penjara 

selamalamanya 10 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,00. 

Pasal 542 ayat (1) mengalami perubahan ancaman dari pidana kurungan 

selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00 

menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 10.000.000,00. Pembaharuan ini dilatarbelakangi oleh 

maraknya perjudian di masa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah 

melaksanakan kebijakan politik sosial, yaitu penertiban perjudian dengan 

pemerintah menggunakan sarana pidana.”  

k.  UU  nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa 

Pasal dalam KU HP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan 

Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan 

terhadap Sarana/ Prasarana Penerbangan 

UU nomor 4 tahun 1976 merespon pengaruh internasional dan 

perkembangan teknologi, khususnya di bidang penerbangan. Untuk 

mengatasi kejahatan pembajakan udara dilakukan ratifikasi Konvensi Tokyo 

1963 tentang “Convention on Offences and Certain Other Act Commited on 

Board Aircraft” (Tindak Pidana dan Berbagai Perbuatan Lain yang 

Dilakukan di dalam Pesawat), Konvensi Den Haag 1970 tentang 

“Convention for the Suppression of Unluwful Seizure Aircraft” 

(Pemberantasan Penguasaan Pengawat Udara secara Melawan Hukum), dan 

Konvensi Montreal 1971 tentang “Convention for the Suppresion of  



Unlawful Act Againts the Safety of Civil Aviation” (Pemberantasan 

Berbagai Tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keselamatan 

Penerbangan Sipil). Setelah dilakukan ratifikasi, pembaharuan hukum 

KUHP, yaitu perluasan ketentuan berlakunya hukum pidana menurut tempat 

(Pasal 3 dan 4), penambahan Pasal 95A, 95B, dan 95C, serta menambah 

Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan).  

1.  UU nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

Pembaharuan dalam UU ini dilakukan melalui Pasal 67 dengan mencabut 

ketentuan pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

Pasal 67 

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, 

dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak 

berlaku lag?:  

m.  UU nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara 

UU ini menambah ketentuan terkait dengan keamanan negara dengan 

menambah Pasal 107A sampai dengan Pasal 107F KUHP sebagai berikut. 

Pasal 107A 

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, 

tulisan danl atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan 

ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan 

perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama l2 (dua belas) 

tahun”. 

Pasal 107B 

`Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, 

tulisan dan/atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan urituk 

meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat 

timbulnya kerusuhan dalam masarakat atau menimbulkan korban jiwa atau 

kerugian harta Benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua 

puluh) tahun”.  

Pasal 107 C 



`Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, 

tulisan dan atau melalui media apapun menebarkan atau mengembangkan 

ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya 

kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korbannya atau kerugian 

harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama l5 (lima belas) 

tahun”. 

Pasal 107D 

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, 

tulisan dan/atau melalui media apa pun menyebarkan atau mengembangkan 

ajaran Komunisme / Mamxixme-Leninisme dengan maksud mengubah atau 

mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 20 (dua puluh) tahun: 

Pasal 107E 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama l5 (lima belas) tahun: 

a.  barangsiapa yang mendilrikan organisasi yang diketahui atau patut 

diduga menganut ajaran Komunisme / Mamxixme-Leninisme atau 

dalam setiap bentuk dan perwujudannya; atau  

b.  barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan 

bantuan kepada organisasi, bask di dalam maupun di luar negeri, yang 

diketahuinya berasaskan ajaran KomunismelMarxisme-Leninisme atau 

dalam sepia bentuk dan pewujudannya dengan maksud mengubah dasar 

negara atau menggulingkan Pemerintahyang sah”. 

Pasal 107F 

`Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling 

lama 20 (dua puluh) tahun: 

a. barangsiapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak 

dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instatasi negara atau 

militer; atau 

b. barangsiapa yang secara melawan hukum meghalangi atau 

mengagalkan penoadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai 

hjat hidnp orang banyak sesuai dengan kebijakan Pemerintah” 

n. UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 



 Pembaharuan KUHP dilakukan melalui Pasal 43B UU nomor 20 tahun 2001 

dengan menyatakan tidak berlakunya Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 

417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP Pasal 43B 

Pada saat mnlai berlakunja Undang-Undang ini, Pasal 209. Paul 210, Pasal 

387, Pasal 388. Paml 4 l5, Pasal 4 l6. Pasal 417. Pasal 4 l8, 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 (Beiita 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 

(Lembaran Negara Tahun  l958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara 

Nomor l660) sebagaimana telah beberapa kali 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': 

o. UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

 Pembaharuan KUHP dilakukan melalui Pasal 65 dengan menyatakan tidak 

berlakunya Pasal 297 dan 324 KUHP. Pasal 65 

Pada saat  Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Paml 324 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun l946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

(Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang- Undang Nomor 

73 Tahun  1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor I 

Tahun l946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh wilayah 

Republik Indonesia dan Menglbah Kitab Undan Undang Hukzun Pidana t, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1938 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660), yang oleh beberapa 

kali diobah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 

Tahun  1999 tentang Perubaban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 3830) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku' 

3. Perkembangan Sanksi Pidana di KUHP 

 Sebagai bagian dari sistem hukum pidana, sanksi pidana mempunyai 

peranan penting dalam menentukan sistem hukum pidana yang dianut sebuah 

negara. KUHP mengatur sanksi pidana di Indonesia yang dikelompokkan dalam 

dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas 

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana 

tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang 

tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 

a. Pidana man 

 Pidana mati adalah pidana terberat dalam hukum positif Indonesia. Di 

beberapa negara pidana mati itu mempunyai arti dari sudut kultur historis karena 

kebanyakan negara tidak mencantumkan pidana man lagi dalam kitab undang-

undangnya. Namun, beberapa pendapat meminta untuk kembali diadakannya 

hukuman mati dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam kitab undang-

undang walaupun lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati.” 

Ancaman hukuman mati diberikan kepada pelaku kejahatan yang serius yang 

hanya terdapat beberapa pasal yang diancam dengan hukuman mati di KUHP, 

sebagai berikut.  

Pasal 104 KUHP 

`Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau dengan 

maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu 

memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana selama waktu tertentu, 

paling lama dua puluh tahun'  

Pasal 111 ayat (2) KUHP 

`Jika permusuhan itu dilakukan atau peperangan terjadi maka dijatuhkan 

pidana mati, atau perjara seumur hidup atau sementara selamanya dua puluh 

tahun” 

Pasal 124 ayat (3) KUHP 

Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu 

paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika pembuat:” ke-1. Memberitahukan 



atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan suatu tempat atau pos yang 

diperkuat atau diduduiki, suatuu alai penghubung, gudang persediaan perang, 

alatl kas perang ataupun angkatan bus, angkatan darat atau bagian 

daripadanya; merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha 

untuk menggenangi air atau bangunan tentara lainnya yang direncanakan atau 

diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; ke-2. Menyebabkan atau 

memperlancar timbulnya buru hara, pembervtakan atau desersi di kalangan 

angkatan perang”.  

Pasal 124 bis KUHP 

“Hukuman matt atau seumnr hidup, atau penjara dua puluh tahun.  Dalam 

waktu perang berkhianal kepada musuh mengaruhirkan huru-hara, 

pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja pekerja dalam perusahaan 

pertahanan negara,.”  

Pasal 140 ayat (3) KUHP 

Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut 

diancam dengan pidana mati atan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun “.” 

Pasal 185 KUHP 

Barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau 

melukai tuhuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan 

berencana, pembunuhan atau penganiavaan: 1. Jika persyaratan tidak diatur 

terlebih dahulu; 2. Jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi 

kedua belah pihak; 3. Jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan, 

bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari 

persyaratan'  

Pasal 340 KUHP 

`Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa 

orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord). dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 

paling lama dua puluh tahun”. 

 

Pasal 365 ayat (4) KUHP 



`Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat 

atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula di 

sertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan no. 3 

 

Pasal 368 ayat (2) KUHP 

“Ketentuan pasal 363 ayat kedua, ketiga, keempal herlaku bagi kejahatan ini  

 

Pasal 444 KUHP 

“Jika perbuatan kekerasan yang diteaangkan dalam pasal 438 - 441 

mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang 

itu mati, maka nahkoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut 

serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 

dua puluh tahun “.  

 

 Hukuman mati sudah dikenal sejak ribuan tahun usia sejarah peradaban 

manusia. Pembicaraan mengenai hukuman mati dewasa ini tidak dapat 

dilakukan seperti pada waktu membicarakannya sekian ribu tahun yang lalu, 

tetapi “hic et nunc”; “sekarang dan di sini”. Perubahan dan perkembangan 

masyarakat dunia membawa pada masalah pidana mati dalam konteks dunia 

abad ke-21. Jauh di waktu lampau, segalanya tampak sederhana, seperti rumus 

“nyawa dibatas nyawa”. Dalam konteks sosial seperti itu, hukuman mati tidak 

banyak dipermasalahkan. Namun, sekarang keadaan tidak lagi dapat dipahami 

dengan cara yang sederhana seperti itu. 

 Perkembangan peradaban membawa pada peradaban yang sangat rentan, 

khususnya ketika membcarakan sesuatu yang berhubungan dengan manusia. 

Banyak ajaran, doktrin, dan lembaga diciptakan untuk menjaga kemuliaan 

manusia. Dalam sejarah, berapa banyak sudah orang dijatuhkan pidana matt, 

digantung, dipancung, ditebas oleh guilotine, ditembak dan disuntik. Orang-

orang terkenal tidak terkecuali dari eksekusi, mulai Raja Louis XVI, Permaisuri 

Marie Antoinette, Robespierre, Kaisar Rusia Nicholas, sampai ke Herman 



Goring, serta sejumlah petinggi Nazi Jerman di akhir Perang Dunia II, dan yang 

paling akhir Saddam Husein.  

 Pelaksanaan hukuman mati itupun tidak kunjung padam sampai hari ini. 

Di Gina seorang pemimpin Cina tidak segan-segan memesan seratus peti mati 

untuk para koruptor, termasuk bagi sang pemimpin apabila melakukan kejahatan 

itu. Zaman berputar dan sejarah memasuki era peradaban baru. Peradaban 

manusia semakin kaya dengan berbagai pertimbangan, pemikiran, dan kehadiran 

lembaga-lembaga yang ingin memuliakan nyawa manusia. Ada hak asasi 

manusia, serta ada konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

tenting larangan perlakuan terhadap manusia secara kasar dan merendahkan 

martabat (cruel and degrading punishment). 

 Sebagian bangsa di dunia menerapkan ancaman pidana mati dan 

sebagian lagi sudah menghapuskannya. Bahkan, dalam satu negara federal, 

negara-negara bagiannya juga menerapkan politik pemidanaan yang berbeda-

beda. Muiicul gerakan-gerakan abolisi atau penghapusan pidana mati. Konvensi 

Hak sasi Manusia PBB di Wina tahun 1993 juga masih tetap menghormati 

kedaulatan hukum negara-negara di dunia ini untuk menentukan politik hukum 

yang ingin ditempuhnya. Sekalipun suatu negara menentukan hukumannya, 

termasuk politik terhadap pidana mati, dunia harus menghormati hukum negara 

tersebut” 

 Pidana mati merupakan pidana yang tua dalam usia, tetapi muda dalam 

berita. Pidana mati sejak dahulu hingga sekarang selalu menjadi perdebatan di 

berbagai kalangan sehubungan dengan pro dan kontra pidana mati.`' llalam 

perspektif global masih ada pandangan pro dan kontra mengenai eksistensi 

pidana mati dan eksckusinya. Data yang dihimpun oleh Barda NawawiArief 

menunjukkan keseimbangan antara kelompok kontrapidana mati (abolisionis) 

dan kelompok propidana mat (retensionis) sehingga terdapat 98 negara dari 

kelompok abolisionis yang masih menggunakan pidana mati sebagai pidana 

eksepsional untuk keadaan khusus. Jadi, masih ada 109 negara yang masih 

mengakui adanya pidana mati, dan ada juga yang tidak menggunakan atau 

melakukan penundaan pelaksanaan penjatuhan pidana mati dalam waktu yang 

cukup lama.” 



 Menurut data Amnesty International, dari 119 negara yang tidak lagi 

melaksanakan atau menjatuhkan pidana mati adalah seluruh wilayah Eropa, 

kecuali Belarus dan negara-negara di wilayah Pasifik termasuk Australia, New 

Zealand, dan Timor Leste, dan Kanada telah menghapus pidana mati. Di 

Amerika Latin banyak negara yang telah menghapuskan pidana mati, tetapi 

beberapa negara lainnya (Brazil) masih membolehkan pidana mati dalam 

keadaan eksepsional. Sementara itu, USA, Guatemala, dan negara-negara di 

Karibian, Asia, dan Afrika masih mempertahankan pidana mati, termasuk di 

Indonesia. Albania adalah negara yang terakhir menghapus pidana mati (2007). 

Filipina menghapus pidana mati, tetapi pada tahun 1993 mengintrodusir kembali 

pidana mati dan pada tahun 2006 menghapus kembali pidana mati. 

 Negara yang menghapuskan hukuman mati terhadap seluruh tindak 

pidana (abolish for all crime) terdiri atas 69 negara. Negaranegara tersebut 

adalah Albania, Andoria, Angola, Armenia, Australia, Austria, Arzebaijan, 

Belgium, Bhutan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cambudia, Canada, Cafe 

verde, Colombia, Costarica, Cotedviore, Critia, Cyprus, Czech Republik, 

Denmark, Djibouti, Dominican Republica, Ekuador, Estonia, Finland, France, 

Georgia, Germany, Greece, Guinea-Bissau, Haiti, Hondorus, Hungary, Iceland, 

Ireland, Italy, Kiribati, Liberia, Liechteinstein, Lithunia, Luxembourg, 

Macedonia, Malta, Marshalllslands, Mauritius, Mexico, Micronisia, Moldova, 

Monaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Neval, Netherlands, New 

Zealand, Nicaragua, Niue, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Philipines, 

Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome and 

Principe, Senegal, Serbia, Seycheles, Slovakia, Slovonia, Salomon islans, South 

Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Timor Leste, Turkey, Turkmenisten, 

Tuvale, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Vanuatu, Vatican City State, dan 

Venezuela. Sementara itu, negara yang mengahapuskan hukuman mati bagi 

kejahatan-kejahatan biasa (abolitionisbt for ordinaij nines onl)) terdiri atas 11 

negara, yaitu Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Cook Islands, Elsalvador, Fiji, 

Israel, Kyrgystan, Latvia, dan Peru. 

 Negara-negara yang dalam praktiknya menghapuskan hukuman maxi 

(abolitionist in practice) terdiri atas 33 negara, yaitu Algeria, Benin, Brunei 



Darussalam, Burkina Faso, Central African Republic, Congo, Gabon, Gambia, 

Ghana, Grenada, Kenya, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Mauritania, 

Marocco, Myanmar, Nauru, Niger, Papua Newguinea, Russian Federation, Sri 

Lanka, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Tunisia, dan Zambia. 

Sementara itu, negara yang masih menerapkan hukuman maxi (retentionist) 

terdiri atas 33 negara, yaitu Afganistan, Antigua and Barbuda, Bahamas, 

Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bostwana, Burunda, Cameron, 

Chad, China, Comoros, Congo, Cuba, Dominica, Egypt, Equatorial Guinea, 

Eritrea, Ethiopia, Guatemala, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, 

Jamaica, Japan, Jordan, Kazakastan, Korea North-South. Kuwait, Laos, 

Lebanon, Leshotio, Lybia, Malaysia, Mongolia, Nigeria, Oman, Pakistan, 

Palestian Authority, Saint Lucia, Saint Vinzent & Grenadies, Saudi Arabia, 

Siera Lione, Singafore, Somalia, Sudan, Syria, Tiwan, Tajikistan, Thailand, 

Trinidad And Tobacco, Uganda, United Arab Emirates, United State Of 

America, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, dan Zimbabwe. 

 Pro dan kontra pidana mati telah terjadi sejak zaman Beccaria di abad ke 

18 dengan suatu perjuangan yang gigih terhadap pembentukan undang-undang 

hukum pidana yang menentang pidana mati dan didukung oleh banyak tokoh 

lainnya, terutama Voltaire (sudut pandang utiliteit), Marat, dan Robespierre. 

Gerakan ini menjalar dari Italia, Austria, Perancis, dan Jerman melalui penyair-

penyairnya, seperti Lessing, Klopstock, Moser, dan Schiller. Perjalanan sejarah 

di awal abad ke 19, gerakan menentang pidana mati mulai reda setclah terjadi 

Revolusi Perancis pada Juli 1830. Selanjutnya, pada Revolusi jerman tahun 

1848 dalam Xationali'ei ramrmlims di Frankfurt pada 3 Dcsember 1948 

diputuskan hak-hak dasar bangsa Jerman dengan ditiadakannya hukuman mati.`” 

 Di Indonesia pidana mati harus dijalarkan karena pengaruh De Bussy 

yang mengemukakan bahwa di Indonesia masih diperlukan pidana mati guna 

mengatasi keadaan khusus berupa bahaya terhadap gangguan terhadap ketertiban 

hukum. Pencantuman pidana mati di Indonesia didukung oleh pandangan 

Lemaire sebagai perancang IVvS Indonesia (Hindia Belanda) yang menyatakan 

bahwa negeri jajahan yang mempunyai ruang lingkup yang luas dengan susunan 

penduduk yang sangat beraneka ragam pada hakikatnya mempunyai keadaan 



yang berbeda dengan negeri Belanda sehingga pidana mati merupakan senjata 

yang menakutkan yang tidak terdapat pada pidana perampasan kemerdekaan, 

tidak boleh dilepaskan. Pidana mati masih tercantum dalam hukum pidana 

Indonesia karena atasan keadaan khusus sebagai negeri jajahan Belanda dan 

bahaya gangguan ketertiban umum lebih besar sehingga pidana mati sebagai 

senjata yang paling unggul dari pemerintahan. Setelah kemerdekaan, patutlah 

untuk meninjau kembali pidana mati dalam hukum pidana Indonesia. 

 Sahetapy mengemukakan bahwa perjuangan pengahapusan pidana mati 

dilakukan di berbagai bagian dunia, dimualai oleh Cesare Becccaria (1764), 

George Fox (1651), Thorstein Sellin, J. M. Van Bemmelen, Leo Polak, dan 

Hogo A. Bedau. Setelah Perang Dunia II, perjuangan itu dilanjutkan oleh 

berbagai lembaga. Di Inggris dibentuk The Royal Commission on Capital 

Punishment. jerman membentuk The Great Penal Law Commission. Di Kanada 

dibentuk The Joint Committee of the Senate and House of Commons. Perancis 

membentuk gerakan Abolisi Association Francise Contre le Peine de Mort. Di 

Yunani dibentuk Panthois institute. Di Amerika dibentuk lembaga American 

Civil Liberties Union New York, Citetiins Against Legalic ed Murder Inc. New 

York, dan American League to Abolish Capital Punishment.” 

 Salah satu bentuk sanksi yang paling berat ialah pidana mati dan telah 

diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh ahli hukum pidana dan kriminologi. 

Golongan yang propidana mati beratasan pidana mati diperlukan demi 

menjerakan dan menakutkan penjahat dan relatif tidak menimbulkan rasa sakit 

jika dilaksanakan dengan tepat. Setelah penyusunan RUU KUHP nasional, 

mulailah pro dan kontra pidana mati bermunculan, terutama setelah eksekusi 

pidana mati Kusni Kasdut dan Tupanwael, sehingga menimbulkan Gerakan Anti 

Hukuman Mati (HATI), pada waktu itu Adam Malik mendukung gerakan 

tersebut. Hal itu dilanjutkan dengan isu penembakan misterius terhadap penjahat 

residivis atau gali sampai Agustus 1983. Tindakan itu dibenarkan oleh pejabat 

teras Indonesia, seperti Ali Murtopo, yang menyatakan bahwa penembakan 

misterius dapat dipertanggungjawabkan dan justru mendukung tugas hankam 

karena sistem konvensional sudah tidak dapat mengatasi kriminalitas di 

Indonesia.' 



 Atasan terhadap gerakan kontrapidana mati karena bertentangan dengan 

tujuan pemidanaan. Menurut Ing Oei Tjo Lan, tujuan pidana adalah 

memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana, selain melindungi 

masyarakat, schingga adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu dari 

tujuan pidana. Hal yang dapat disangkal adalah kepentingan individu sebagai 

anggota masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Negara tidak hanya 

menjaga ketertiban umum, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, 

termasuk terpidana man, tetapi jika dieksekusi tamatlah riwayatnya sehingga 

tidak dipersoalkan lagi aspek pendidikan dan perbaikannya. 

 Pidana mati telah merendahkan kewibawaan negara karena negara adalah 

sebagai pelindung utama terhadap semua kepentingan warga negara. Dengan 

tindakan pidana mati negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya untuk 

memberantas kejahatan.” Hukuman mati tidak sesuai dengan semangat 

penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan 

bertentangan dengan konstitusi negara. Atasan penentangan terhadap pidana 

mati adalah (a) sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, tiada jalan lain 

lagi untuk memperbaiki kesalahan hakim jika keliru menjatuhkan putusannya 

karena hakim adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan; (b) 

pidana mati bertentangan dengan perikemanusiaan; (c) dengan penjatuhan 

pidana mati sudah tertutup segala usaha untuk memperbaiki kesalahannya; (d) 

apabila pidana mati dipandang perlu sebagai usaha untuk menakut-nakuti talon 

penjahat, pandangan itu keliru karena pidana mati biasanya dilaksanakan tidak 

di muka umum; (e) penjatuhan pidana mati pada umumnya mengundang belas 

kasihan masyarakat sehingga mengundang protes-protes terhadap 

pelaksanaannya; dan (f) pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk 

mengubah pidana mati dengan pidana penjara terbatas atau seumur hidup.”“ 

 Pandangan berbeda disampaikan oleh Nitibaskara yang menyatakan 

masih diperlukannya hukuman mati berdasarkan atasan yuridis. .Pedant,, hukum 

positif di Indonesia masih dengan tegas mencantumkan pidana mati (Pasal 10 

KLHP) sehingga tidak satu pasalpun tentang sanksi pidana mati dihapus atau 

dinyatakan tidak berlaku. Kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa 

dengan pemasukan pasal-pasal tentang HAM dalam amendemen UUD tahun 



1945 secara otomatis pidana mati tidak dapat diterapkan, itu hanya merupakan 

interpretasi. Kedna, pertimbangan HAM. Selama ini terdapat paham di kalangan 

sebagian aktivis HAM bahwa hukuman mati tidak dapat diterapkan oleh 

siapapun. Secara doktriner tidak ada yang salah dengan alibi itu, tetapi untuk 

menjawab bahwa di dunia nyata ada pihak-pihak yang merampas nyawa orang 

lain dengan atau tanpa atasan yang hakiki doktrin itu harus diperdalam 

maknanya. 

 Ketiga, atasan moral. Pertimbangan atasan ini dengan mengutip pendapat 

mantan Hakim Agung, Bismar Siregar “Kalau binatang saja bisa dibunuh, 

bagaimana pula dengan manusia-manusia tertentu yang kekejian dan 

kekejamannya melebihi binatang? Tentu manusia demikian layak menerima 

hukuaman mati”. Keempat, pertimbangan kondisi aktual masyarakat dan 

persepsinya tentang jenis kejahatan tertentu. Ketika kejahatan telah mengancam 

keamanan nasional oleh suatu masyarakat, akan terjadi dorongan yang kuat 

terhadap pemerintah untuk memberikan sanksi yang keras. Kelima, 

pertimbangan keyakinan agama. Mayoritas muslim meyakini bahwa dalam 

syariat Islam berlaku pidana mati bagi jenis kejahatan tertentu. 

 Di Indonesia perdebatan tentang penerapan pidana mati telah dimulai 

setidaknya sejak penjahat kelas kakap Kusni Kasdut dieksekusi pada tanggal 6 

Februari 1980. la dijatuhi pidana mati karena kejahatan melakukan perampokan 

dan pembunuhan. Pelaksanaan eksekusi setelah permintaan grasinya ditolak. 

Perhatian masyarakat pada waktu itu sangat besar terhadap terpidana Kusni 

Kasdut. Kepergiannya meninggalkan keharuan sekalipunia adalah bekas 

perampok dan pembunuh. 

 Secara kebetulan dalam masyarakat Indonesia sedang ada gerakan yang 

mempertahankan apakah pidana mati masih sesuai dengan kebudayaan 

masyarakat Pancasila. Pada tahun 2003, pidana mati kembali diperdebatkan 

karena penolakan grasi bagi 6 terpidana mati oleh Presiden Megawati 

Soekarnoputri. Pada tanggal 3 Februari 2003, Presiden mengeluarkan enipat 

Keppres, yaitu nomor 20lG, 21lG, 22lG, dan 24lG tahun 2003. Keempat 

Keppres tersebut menolak semua permohonan grasi dari 6 terpidana, masing-



masing Suryadi Swabhuana (37), Sumiarsih (55), Djais .Andi Prayitno (69), 

Jurit bin Abdullah (38), dan Ayodhya Prasad Chaubey (64). 

b. Pidana penjara dan kurungan (perampasan kebebasan) 

 Sejarah evolusi pidana penjara menunjukkan bahwa pidana penjara 

merupakan evolusi dari pidana pengasingan yang berubah karena pengaruh 

perubahan struktur sosial dan politik pemerintahan negara. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sutherland terhadap bentuk pidana sampai pada kodifikasi 

hukum pidana Perancis pada tahun 1670 menunjukkan bahwa saat itu belum 

dikenal pidana penjara, kecuali dalam arti penyenderaan dengan penebusan uang 

untuk penggantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman 

dengan cara lain. 

 Di Inggris setelah abad petengahan (1200 - 1400) dikenal hukuman 

gereja dalam sel dan pidana penjara bentuk kuno di Bridewill (pertengahan abad 

16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut Act 

1576 dan Act 1609 dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan Act of 

1711. Menurut Howard Jones, sejak zaman Raja Mesir pada tahun 2000 

Sebelum Masehi dikenal penjara dalam arti penahanan menunggu pengadilan 

dan ada kalanya sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut hukum 

Romawi pada zaman justianus abad ke-5 Sebelum hlasehi. ' Pidana penjara 

dalam bentuknya yang modern, dalam arti sebagai cara untuk menghukum para 

penjahat, dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham 

individualisme yang menggeser kedudukan pidana mati dan pidana siksa badan 

yang dipandang kejam.  

 Di Amerika konsep penjara sebagai bentuk pemidanaan tidak 

berkembang sampai abad ke-18. Penjara pertama yang dibuka pada tahun 1776 

adalah Philadelphia's Walnut Street Jail kemudian disusul pada tahun 1829 di 

Cherry Hill, Pennsylvania. Sistem penjara di Pennsylvania didasarkan atas 

pengurungan tersendiri. Narapidana dikurung sendirisendiri terpisah antara satu 

narapidana dan narapidana yang lain. Narapidana diberikan Kitab Injil untuk 

dibaca dan diminta untuk menjalankan penebusan dosa dan memperbaiki 

kelakuannya yang jahat menjadi baik. Kegiatan tambahan beupa pendidikan 

agama dalam bentuk penjara ini menimbulkan istilah “ panintentiag” yang 



mempunyai akar yang sama dengan “repent” yang berarti bertobat dan 

menyatakan penyesalan. 

 Negara bagian New York menerapkan sistem Auburn yang pertama kali 

dilaksanakan di Auburn pada tahun 1823 yang kemudian diikuti oleh penjara 

Sing-Sing pada tahun 1825. Dalam sistem ini narapidana pada siang hari disuruh 

bekerja sama, makan bersamasama, tetapi tidak boleh berbicara, dan pada 

malam hari narapidana dikurung sendiri-sendiri. `Dalam perkembangannya, 

sistem Auburn mempengaruhi perkembangan penjara-penjara di Amerika, 

sedangkan sistem Pennsylvania berpengaruh di Eropa kemudian masuk ke 

Hindia Belanda. Hampir semua penjara yang dibangun di Amerika Serikat sejak 

tahun 1800 mengikuti model Auburn-Sing-Sing dengan ciri-ciri tembok yang 

tinggi, menara pengawas bersenjata, deretan bertingkat dari sel-sel yang 

berpalang pintu, dan sebagainya. 

 Selain kedua sistem kepenjaraan tersebut, ada Pula sistem progresif 

(progressive stage system) di Inggris pada abad ke-19. Sistem ini bertujuan agar 

terpidana benar-benar merasakan peralihan dari kemerdekaan ke penjara 

dirasakan oleh terpidana. Sebaliknya, peralihan dari pidana penjara ke 

pembebasan dilakukan secara berangsurangsur sehingga narapidana 

dipersiapkan untuk hidup baik dengan masyarakat. Dalam sistem ini, metode 

yang digunakan dibagi dalam beberapa periode. Periode pertama narapidana 

dikurung dalam sel untuk beberapa bulan, kemudian masuk pada periode bekerja 

sama pada siang hari, dan dikurung pada malam harinya. Pada periode kedua 

terpidana bekerja sama pada siang hari dan dikurung pada malam harinya. 

Selama periode ini terpidana mulai beberapa tingkatan sampai berangsur-angsur 

dianggap semakin baik. Kemajuan dalam tingkatan tersebut didapat dengan 

memperbaiki tingkah lakunya sampai akhirnya mendapat pembebasan bersyarat. 

 Akibat pergerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai 

manusia yang utuh yang harus disosialisasikan dan ditunjang oleh penemuan 

ilmu sosial dan ihnu alam sehingga mulai timbul pergerakan pembaharuan 

sistem kepenjaraan. Gerakan pembaharuan kepenjaraan pertama dilakukan oleh 

Captain Alexander Macconochi (1787 - 1860) dalam salah satu koloni 

pembuangan kritninal Australia setelah tahun 1840. Macconochi adalah seorang 



kapten dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang juga dapat dianggap sebagai 

ahli ihnu bumi. Macconochi ditugaskan ke sebuah koloni kriminal Inggris di 

Australia dan Norfolk Island yang sangat buruk keadaannya. 

 Melihat hal tersebut, Macconochi kemudian mengadakan perbaikan-

perbaikan seperti memperkenalkan komutasi (comutation) melalui tingkah laku 

yang baik dan kerajinan. Macconochi memperkenalkan mark system, yaitu suatu 

sistem yang membebani para narapidana dengan sejumlah tanda penilaian yang 

didasarkan atas berat-ringannya kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, 

narapidana harus menebusnya dengan bekerja dan berkelakuan baik. Semakin 

cepat narapidana bekerja dan berkelakuan baik, semakin cepat ia lepas.  

 Gagasan yang melatarbelakangi Macconochi melakukan sistem tersebut 

sebagai berikut. 

1) Pidana hendaknya tidak ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, tetapi 

dikaitkan dengan kuantitas pekerjaan yang telah ditentukan, atau jangka 

waktu pemidanaan dihapuskan dan diganti dengan tugas-tugas pemidanaan. 

2) Kuantitas pekerjaan narapidana yang harus dilakukan hendak digambarkan 

dalam bentuk “mark” yang harus dipeoleh melalui peningkatan disiplin, 

kecermatan hidup, dan kebiasaan yang menyangkut kerajinan sebelum 

seorang narapidana dapat dibebaskan. 

3) Selama dalam penjara, narapidana harus memperoleh segala sesuatu yang 

harus diterimanya, semua makanan dan kegemaran hendaknya dimasukkan 

dalam beban penilaian. 

4) Bila syarat-syarat ketertiban untuk mengerjakan sesuatu terpenuhi, seorang 

narapidana harus bekerja bersama-sama dalam suatu kelompok dengan 

narapidana yang lain, kira-kira enam atau tujuh orang, yang bertanggung 

jawab terhadap tingkah laku dan pekerjaan tiap kelompok. 

5) Pada tahap akhir, seorang narapidana berhak mendapat perlakuan disiplin 

yang lebih ringan untuk persiapan pelepasannya ke masyarakat. 

 Konsep pidana penjara yang tidak ditetapkan secara pasti (indeterminate 

sentence) tersebut mulai disebarluaskan oleh pembaharupembaharu kepenjaraan. 

Konsep ini dilandasi oleh teori bahwa tujuan pidana perampasan kemerdekaan 

adalah untuk mempersiapkan seseorang untuk bebas sehingga jangka waktu 



pidana tidak bersifat pasti, tetapi ditentukan oleh kemungkinan rehabilitasi yang 

bersangkutan. Sistem ini kemudian dikembangkan oleh Sir Walter Groften di 

Irlandia yang kemudian dikenal dengan sistem Irlandia. Sistem ini 

mengombinasikan pemikiran-pemikiran dasar dari reformasi penentuan saat 

pembinaan  tingkah laku di penjara, penilaian-penilaian terhadap kemajuan atau 

peningkatan dalam rangka pembebasan melalui tahapan-tahapan kebebasan dan 

pertanggungjawaban, penekanan terhadap pentingnya pendidikan keterampilan 

industri untuk menumbuhkan kepercayaan diri, dan penggunaan sistem 

pelepasan bersyarat yang masih bersifat elementer.” 

 Di Amerika Serikat pembaharuan yang cukup terkenal terjadi „pada 

tahun 1676 dengan didirikannya Lembaga Pendidikan Elmira yang 

melaksanakan program reformatori di Elmira melalui tiga tahap. Pertama, 

terpidana diterima kemudian ditempatkan pada kelas tiga. Kedua, pada enam 

bulan terakhirnya di kelas tiga menunjukkan kelakuan baik, narapidana dapat 

dipindahkan untuk ditempatkan di kelas satu. Ketiga, jika pada enam bulan 

berikutnya tetap berkelakuan baik, narapidana berhak untuk memperoleh lepas 

bersyarat. Apabila dalam perkembangan di kelas satu terpidana mempunyai 

kelakuan yang tidak baik, narapidana ditempatkan kembali di kelas tiga, serta 

kelakuan baik yang ditanamkannya tetap dicatat bagi penempatannya di kelas 

dua kelak. Narapidana yang ternyata nakal diwajibkan untuk menjalankan 

pidana maksiunal yang dijatuhkan kepadanya.” 

 Perkembangan terakhir pidana penjara adalah diterimanya Standard 

Minumum Rules of Treatment of Offenders (SMR) oleh Kongres Pertama 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Pencegahan Kejahatan dan 

Pembinaan Narapidana (The First United Nation Congress for the Prevention of 

Crime and the Treatment of Offenders) pada tanggal 30 Agustus 1955. Melalui 

SMR ini dimungkinkan untuk menempatkan nara pidana, baik dalam sel-sel 

maupun dalamkamar-kamar p erseorangan maupun ruangan-ruangan secara 

bersama-sama, kemudian diadakan pendidikan keterampilan serta pendidikan 

agama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dianut oleh SMR merupakan 

kombinasi dari sistem Pennsylvania dan sistem Auburn Yang dimodifikasi 

sesuai dengan perkembangan masa kini.' 



 Menurut Muladi, pembaharuan sistem kepenjaraan disebabkan 

peningkatan perhatian orang terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, 

termasuk hak asasi narapidana, serta perkembangan peradaban kemanusiaan. 

Bila dilihat dari sejarah pekembangan kepenjaraan tersebut, ada korelasi antara 

aliran-aliran hukum pidana dan teori hukum pidana. Hal ini tidak bisa diingkari 

karena pada dasarnya pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang 

dianut dan teori yang diguanakan akan tercermin dalam bentuk-bentuk pidana 

dan pelaksanaan pidananya.” 

 Bagi Indonesia, pidana penjara memang bukan produk asli budaya 

hukum Indonesia, tetapi masuk lewat produk hukum kolonial Belanda. Pada a«-

alnra, pidana penjara merupakan pidana pada masa kolonial sebagai pengganti 

pidana kerja paksa Yang berlaku sejak abad XIX, sedangkan pidana kerja paksa 

merupakan pengganti pidana badan rang terlebih dahulu ada di Indonesia. 

Pelaksanaan pidana penjara di zaman Hindia Belanda menggunakan sistem 

progressive stelsel, release on parole, dan self government ystem. Sistem 

progresif diatur dalam Pasal 49 — 54 KUHP, sedangkan release on parole 

terdapat pada ketentuan Pasal 55 jo. Pasal 15 KUHP tentang pelepasan 

bersyarat. 

Di masa penjajahan Jepang pelaksanaan pidana penjara secara teoretis 

berdasarkan pada prinsip reformasi dan rehabilitasi, tetapi pada praktiknya 

pidana penjara merupakan praktik eksploitasi atas manusia. Narapidana di 

penjara dimanfaatkan untuk keperluan perang bagi pihak Jepang. Pada masa ini, 

pelaksanaan pidana penjara sama halnya dengan pelaksanaan kerja paksa di 

masa kolonial Belanda. Walaupun demikian, di masa penjajahan Jepang sudah 

mulai dikenal masalah perlakuan terhadap narapidana agar sembuh dari 

penyakitnya dan kembali ke masyarakat. 

 Pelaksanaan pidana penjara mengalami perkembangan sejak Indonesia 

merdeka karena sebagai negara merdeka Indonesia mulai mengakui adanya hak 

asasi manusia. Oleh karena itu, pembaharuan pidana penjara mulai dikenal dan 

berkembang dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Sistem kepenjaraan jnulai diperbaharui dengan sistem perlakukan 

terhadap orang-orang hukuman dan anak didik menjadi sistem lain yang lebih 



dirasakan keberhasilannya jika dibandingkan dengan sistem kepenjaraan lama 

yang berasal dari kolonial Belanda. Sistem kepenjaraan merupakan produk 

kolonial yang memandang serta memperlakukan orang-orang hukuman 

(narapidana) tidak sebagai manusia (anggota masyarakat). 

 Ditinjau dari sudut politik kriminal, sistem kepenjaraan sudah tidak 

selaras dengan prinsip yang tertera dalam SMR yang merupakan pedoman bagi 

negara anggota PBB yang mengikuti treatment system. Sistem kepenjaraan lebih 

mengutamakan pelaksanaan pencabutan kemerdekaan narapidana dan 

pemeliharaan serta ketertiban lembaga daripada membina narapidana menjadi 

warga masyarakat yang baik. Dalam sistem kepenjaraan dasar filosofinya adalah 

pembatasan dan penjeraan dengan wujud penderitaan dan penyiksaan. Dasar 

filosofi tersebut sesuai dengan konsepsi tujuan pemidanaan dari tokoh-tokoh 

yang berpandangan indivudialis dan liberalis. 

 Namun, KUHP menunjukkan bahwa pidana penjara merupakan pidana 

yang dominan. Dalam KUHP pengaturan pidana penjara secara umum dapat 

dilihat dari Ketentuan Buku I. Sebagai pidana perampasan kemerdekaan, 

variabel waktu merupakan petunjuk berat ringannya suatu pidana. Sehubungan 

dengan itu, Pasal 12 KUHP mengatur bahwa pidana penjara paling pendek 

adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut (kecuali ada pemberatan 

pidana yang dapat dijatuhkan sampai dengan 20 tahun).  

c. Pidana denda 

 Di antara jenis-jenis pidana yang terdapat dalam KUHP  jenis pidana 

denda merupakan pidana tertua (lebih tua dari pidana penjara), mungkin setua 

pidana mati.” Sebelum menjadi bagian dari sanksi yang mendukung sistem 

pemidanaan (Kt' HP), pidana denda telah dikenal secara luas oleh hampir setiap 

masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun dengan bentuknya yang 

primitif pula, misalnya zaman Majapahit maupun pada berbagai masyarakat 

primitif dan tradisional di Indonesia.  

 Pada zaman Kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya 

dikenakan pada kasus-kasus penghinaan ataupencurian danpembunuhan 

binatang peiiharaan yang menjadi kesenangan raja. Penetapan besar atau 

kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, 



yaitu (1) berdasarkan kasta orang yang bersalah dan kepada siapa kesalahan 

tersebut diperbuat, (2) berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang 

yang terkena, (3) berdasarkan perincian anggota yang terkena, (4) berdasarkan 

«-aktu berlakunya perbuatan, (5) berdasarkan that orang yang berbuat salah, dan 

(6) berdasarkan jenis barang atau binatang yang menjadi objek 

perbuatan.Apabila denda tidak dibayar, orang yang bersalah harus menjadi 

hamba atau budak dengan menjalankan semua perintah tuannya. Bila hutang 

denda dapat dilunasi, setiap saat is dapat berhenti menjadi hamba. Namun, pihak 

yang berhak menetapkan lama orang yang bersalah menghamba untuk melunasi 

hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.”- 

 Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional di 

Indonesia. NIisalnya, di daerah TelukYos Sudarso (Irian Jaya) seseorang yang 

melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi, antara lain membayar 

denda berupa manik-manik atau bekerja untuk masyarakat. Di Tapanuli jika 

pembunuh tidak dapat membayar uang salah dan keluarga dari yang tcrbunuh 

menyerahkan untuk dijatuhi pidana man, pidana mati dilaksanakan. Di 

Minangkabau dikenal hukum batas-membatas, yaitu siapa yang mencurahkan 

darah juga harus dicurahkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif 

dari Datuk Ketemanggungan bahwa eksekusi dilaksanakan di muka umum 

dengan cara ditikam.” 

 Di Bali dahulu denda dibedakan atas “dander dan “dosd'. “Dander 

adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu 

ketentuan (aurig-anrig di banjar atau desa, sedangkan “dose' ialah sejumlah 

uang tertentu yang dikenakan kepada krama banjar atau desa apabila tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Kedua jenis pidana denda itu 

masih berlaku hingga saat ini dan merupakan bagian dari jenis sanksi adat yang 

tercantum dalam awi;-awi, desa, tetapi hanya dikenakan kepada seseorang yang 

melakukan pelanggaran dan bila terhadap pelanggarnya tidak diselesaikan di 

pengadilan.” 

 Dualisme tata hukum (hukum pidana) di Indonesia baru berakhir setelah 

IVetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang dituangkan dalam 

Konink1Jk Besluit tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan dalan Staatsblad 



1915 nomor 732 mulai berlaku sejak tanggal 1 Jarman 1918. KUHP atau 

IIIvSvNI merupakan turunan (copie) dari Wetboek van Strafrecht negeri Belanda 

yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Dari segi 

substansinya, memang tidak 10(0°,io sama, tetapi ada peny impanganan-

penyimpangan berdasarkan kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia 

belanda dulu, tetapi asasasas dan dasar filsafatnya tetap sama.  

 Pada zaman modern ini, pidana denda telah banyak mengalami 

perubahan. Pembentukan CL' nomor 1 tahun 1946 mendorong penciptaan 

tindak-nn' dak pidana baru di luar hUHP dengan menggunakan sanksi pidana 

denda sebagai salah satu sarana pidana untuk memperkokoh berlakunya aturan-

aturan baru sebagai antisipasi terhadap semakin berkembangnya kriminalitas 

(kejahatan baru). Peningkatan penggunaan pidana denda dapat juga dilihat 

dengan munculnya kecenderungan yang mencolok untuk memperbantukan atau 

mengkaryakan hukum pidana (denda) dalam bidang hukum yang lain. Dalam hal 

peningkatan penggunaan sanksi pidana denda tersebut, banyak pakar yang 

berpandangan bahwa itu sebagai suatu hal yang wajar karena masyarakat terus 

berkembang, hukum pun berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat. Saleh 

menyatakan bahwa hukum pidana mencerminkan masanya dan bergantung pada 

pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat, baik mengenai bentuk 

pemidanaannya maupun berat ringan penudanaan. 

 Sejarah menunjukkan bahwa perubahan dan perkembangan kejahatan 

diikuti pula dengan perubahan dan perkembangan pidana itu sendiri. Pandangan 

yang sama dikemukakan oleh S. Balakrishnan yang menyatakan bahwa hukum 

pidana sedang berubah dan memang seharusnya memerlukan perubahan sesuai 

dengan perubahan masyarakat. Tidak hanya mengenai perbuatan apa yang 

dinyatakan atau dirumuskan sebagai suatu kejahatan, tetapi juga apa yang 

seharusnya dijadikan pidana untuk suatu kejahatan karena gagasan-gagasan 

mengenai pidana juga telah berubah sesuai dengan perubahanperubahan itu, 

terutama pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan. “ 

 Pidana denda juga mengalami perkembangan. Hamzah mengatakan pada 

zaman modern ini pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan berupa 

pelanggaran atau kejahatan ringan. Y. E. Lokollo yang mengacu beberapa 



kepustakaan berkesimpulan bahwa perkembangan pidana denda tidak saja 

mengenai banyaknya penggunaan dalam penjatuhan pidana denda, tetapi juga 

besaran maksimal dan minimal pidana denda. Penyebab perkembangan pidana 

denda antara lain membaiknya secara tajam tingkat kesejahteraan masyarakat di 

bidrang material dan kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat. 

Membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat membawa akibat pula pada 

perubahan watak atau karakter kriminalitas. 

 Oleh karena itu, wajar jika kemudian Barda Nawawi Arief lebih condong 

melihat peningkatan penggunaan pidana denda sebagai bagian dari strategi 

kebijakan pemidanaan yang diterapkan terhadap perkembangan kriminalitas. Hal 

itu dapat dicermati dari pendapatnya yang mengatakan bahwa strategi kebijakan 

pemidanaan dalam kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan 

hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan 

masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, penggunaan 

sanksi tindakan tata tertib dan/atau denda lebih diutamakan. Dalam hal ini, 

Sianturi mengatakan bahwa pidana denda menjurus pada primum remedium. 

Artinya, alat penjera yang diutamakan, yaitu peranan hukum pidana bukan lagi 

sebagai senjata pamungkas ketika bidang hukum lain sudah tidak mampu lagi 

mengatasi suatu permasalahan hukum. 

 Sejalan dengan Sianturi, Muladi mengingatkan bahwa hukum pidana 

yang keras hendaknya digunakan secara hati-hati dan selektif, bail( dalam 

pengaturan maupun dalam penerapannya. Hal ini mengingat pula sifat 

.rub.ridiair yang menjadi ciri hukum pidana. Namun, sebagai pengecualian, 

khususnya dalam tindak-tindak pidana yang mengancam sendi-sendi kehidupan 

negara dalam bidang ekonomi termasuk korupsi, hukum pidana harus tampil 

sebagai piinnnm lmedium.' Di sisi lain, dengan perspektif tujuan pemidanaan 

Jonkers menyatakan bahwa ada kecenderungan dalam hukum pidana modern 

yang memandang lebih cepat mencapai tujuan pidana dengan menjatuhkan 

hukuman denda yang berat kepada terdakwa dibandingkan menjatuhkan 

hukuman pidana penjara pendek.” 

B. Landasan Teori 

1. Teori Jiwa Bangsa (Friedrich Carl von Savigny) 



 Teori jiwa bangsa didasarkan pada sebuah pertimbangan bahwa jiwa 

bangsa mempengaruhi filsafat suatu negara sehingga setiap bangsa memiliki 

jiwa bangsa dan filsafat khas yang berbeda dengan filsafat bangsa lainnya. 

helahiran teori hukum sebagai jiwa bangsa mengalami perjalanan sejarah yang 

sangat panjang. Teori jiwa bangsa timbul sebagai respon atas konsep Hegel 

tenting “ide semesta” (jiwa universal) oleh Gustav Hugo yang menyatakan 

bahwa “jiwa universal” im tidak ada, tetapi yang ada adalah “jiwa bangsa”. 

 Pendapat Gustav Hugo tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Friedrich 

Carl von Savigny yang menyatakan bahwa terdapat hubungan organik antara 

hukum dan watak atau karakter suatu bangsa.'-' Pendapat ini merupakan sebuah 

reaksi langsung terhadap suatu pendapat Thibaut yang menyatakan perlunya 

kodifikasi hukum perdata di Jerman dengan dasar hukum Perancis (Code 

Napoleon). Pandangan von Savigny berpangkal bahwa di dunia terdapat 

bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai 

volgeisl – jiwa rakyat. Jiwa ini berbeda-beda sesuai waktu dan tempat. Dengan 

demikian, von Sayignv berpendapat tidak masuk akal jika terdapat hukum yang 

berlaku secara universal pada semua waktu.” 

 Hukum dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga semua 

produk hukum yang dilahirkan harus diarahkan sesuai dengan kepribadian dan 

jiwa suatu bangsa. Hukum yang akan dibuat atau dicitacitakan (izzs 

eonstituendzzm) di Indonesia harus mengacu pada kepribadian dan jiwa bangsa 

Indonesia rang mengandung filsafat Pancasila yang masing-masing sila saling 

berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Teori ini 

dipilih karena ada perbedaan jiwa bangsa Indonesia dengan jiwa bangsa lain 

sehingga dapat dilihat perbandingan antara nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana yang merupakan 

warisan dari bangsa asing. 

 Teori jiwa bangsa ini didukung oleh teori grundnorm yang dikemukakan 

oleh Hans Kelsen. Kelsen menyatakan bahwa suatu norma dibuat menurut 

norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi ini pun, dibuat menurut 

norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai berhenti pada norma yang 

tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi, tetapi ditetapkan terlebih dahulu 



keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Kelsen menamakan norma tertinggi 

tersebut sebagai grundnorm (norma dasar). 

 Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah dan melalui grundnorm 

inilah semua peraturan hukum disusun dalam satu kesatuan secara hierarkis 

sehingga juga merupakan suatu sistem yang membentuk tertib yuridis. Dalam 

konstruksi ini ditentukan jenjangjenjang perundang-undangan. Seluruh sistem 

perundang-undangan mempunyai suatu struktur piramidal (mulai dari yang 

abstrak, yakni grundnorm) sampai yang konkret, seperti undang-undang, 

peraturan pemerintah, dan sebagainya. Grundnorm disebut juga sebagai “cita 

hukum”, seperti cita hukum bangsa Indonesia yaitu, Pancasila yang tersurat 

dalam Pembukaan UUD 1945.” 

 Teori ini dipilih untuk mengetahui norma dasar bangsa Indonesia, 

khususnya berkaitan dengan hukum pidana sehingga dapat digunakan sebagai 

acuan dalam pembaharuan hukum pidana. Pancasila sebagai norma dasar bangsa 

Indonesia artinya norma hukum positif seharusnya perwujudan dari keserasian 

atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan norma Pancasila.” 

2. Hukum yang Berkeadilan dan Bermartabat (Teguh Prasetyo) 

 Sebagai pengayom masyarakat, pembaharuan hukum pidana harus 

memberikan keadilan dan martabat bagi masyarakat. Tanpa rasa keadilan dan 

martabat di hadapan masyarakat, pembaharuan hukum pidana hanya sebagai 

macan kertas yang tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Teori 

ini digunakan untuk melihat nilai keadilan dalam pembaharuan sanksi pidana 

agar menghasilkan sanksi pidana yang bermartabat, yaitu budaya taat hukum, 

baik oleh masyarakat, aparat, maupun pemerintah sesuai dengan nilai-nilai yang 

berkembang di masyarakat. 

3. Teori Pemidanaan Integratif (Muladi) 

 Untuk mencapai hukum pidana yang adil dan bermartabat timbul 

pertanyaan mengenai jenis pidana yang layak dijatuhkan kepada pelaku tindak 

pidana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah muncul berbagai teori 

tentang pidana dan pemidanaan yang masing-masing pendapat memiliki 

pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada ang berpandangan 

bahwa tujuan hukum pidana untuk pembatasan (retrzbutirism), mencegah 



kejahatan yang sama di masa mendatang (utilitarianism), dan pandangan yang 

menggabungkan (izztegratiz'e) antara retributivisim dan utilitarianism. 

 Teori retibutif menyatakan bahwa sanksi pidana diberikan hanya semata-

mata untuk pembatasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tokoh yang 

menganut teori ini adalah Johan Andenaes yang menyatakan pidana untuk 

memuaskan tuntutan keadilan dan pengaruh lainnya merupakan tujuan sekunder. 

Sementara itu, Emanuel Kant menyatakan bahwa seseorang harus dihukum oleh 

hakim karena melakukan kejahatan. Tokoh lainnya adalah Hegel yang 

berpendapat bahwa sanksi pidana merupakan keharusan logis sebagai 

konsekuensi dari adanya kejahatan yang merupakan pengingkaran ketertiban 

hukum negara yang merupakan per-wujudan cita susila. Teori Hegel dikenal 

dengan sebutan “quasi-matiematic” yang berbunyi wrong being (crime) is the 

negation of right; and punishment is the negation on that negation. 

 Teori utilitarian menyatakan bahwa pidana tidak sekadar untuk 

melakukan pembatasan terhadap orang yang melakukan kejahatan, tetapi 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan 

karena telah melakukan kejahatan, melainkan untuk mencegah kejahatan di 

kemudian hari. Terkait dengan pencegahan (preverensi), ada preverensi spesial 

untuk mencegah terpidana melakukan kejahatan yang sama dan preverensi 

umum untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan yang sama. 

Selain itu, teori ini juga mengenal “daya untuk mengamanankan”. Karateristik 

teori utilitarian sebagai berikut. 

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (preverensi) untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat; 

b. Pidana berorientasi ke depan; pidana dapat mengandung unsure percelaan 

maupun unsur pembatasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu 

pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 

 Sementara itu, teori integratif merupakan penggabungan teori retributif 

dan utilitarian. Teori ini dikemukakan oleh Pellegrono Rossi yang berpendapat 

bahwa pidana mempunyai pengaruh perbaikan sesuai yang rusak dalam 

masyarakat dan preverensi general. Terhadap ketiga teori tersebut, Muladi 

menyampaikan teorinya sebagai berikut.  



`Berlandaskan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan 

itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan 

yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif 

(kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan 

integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana 

merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan 

keserusian dulam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan 

individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk 

memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak 

pidana.” 

 Konsekuensi logis dari penerapan filsafat pemidanaan yang bersifat 

integratif adalah diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-

unsur yang mempunyai sifat berikut. 

a) Kemanusiaan, artinya pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung 

tinggi harkat dan martabat pelakunya. 

b) Edukatif, artinya pemidanaan tersebut mampu membuat orang radar 

sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan pelaku 

mempunyai sikap yang posidf dan konstruktif bagi usaha penanggulangan 

kejahatan. 

c) Keadilan, artinya pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh terhukum maupun 

korban ataupun masyarakat.  



BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

A.  Kedudukan Pancasila dalam Pembaharuan Sanksi Pidana di Indonesia 

1.  Pancasila sebagai Sistem Filsafat Bangsa Indonesia 

 Soekarno pernah mengatakan Djikalau bangsa Indonesia ingin supaja 

Pantja Sila menjadi satu realiteit, jakni djkalau kita ingin hidup tnendjadi satu 

bangsa, satu nationaliteit jang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia 

jang merdeka, yang penuh dengan peri-kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar 

permusjatraratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtsraardigheid ingin 

hidup sedjahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan jang luas dan sempurna, 

djanganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakannja, ialah perdjoangan, 

perdjoangan, dan sekali lagi perdjoangan. Benang filosofi dari pernyataan 

tersebut adalah pada hakikatnya Pancasila telah memberikan ajaran kepada 

manusia Indonesia untuk memanusiakan interaksi sosial dalam hidup berbangsa 

dan bernegara di Indonesia. Dengan ajaran itu Pancasila bercita-cita untuk 

menjadikan kehidupan Indonesia dengan “kebaikan”. 

 Kebaikan hanya dapat terwujud jika ada cinta manusia terhadap 

sesamanya, dan cinta iri hanya akan terwujud jika ada keadilan. Kondisi 

keadilan akan terbentuk jika ada hukum yang akan menjadi sarana bagi 

penyelenggaraan cinta kepada sesama tersebut. Dengan demikian, sudah 

seharusnyalah hukum itu bersumber pada akal budi. jika hukum disusun supaya 

dapat mengikat perbuatan manusia, hukum harus adil dan membimbing manusia 

menuju tujuan akhir, yaitu kebaikan. 

 Dalam hubungan antara interaksi sosial dan keberlakuan hukum tersebut, 

Thomas Aquinas pernah merumuskan teorinya dalam wujud keberlakuan hukum 

dalam kodrat manusia adalah kecenderungan untuk mempertahankan diri, 

kecenderungan untuk hidup bermasyarakat, kecenderungan untuk memperoleh 

kebenaran, dan kecenderungan untuk berbuat atas putusan akal. Keempat wujud 

keberlakuan hukum tersebut sangat relevan dengan sifat-sifat hakiki Pancasila 

yang secara kodrat menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang satu 

yang bercita-cita untuk keberadaan manusia, sebagai makhluk yang bersatu 



dengan lingkungannya berdasarkan rasa persaudaraan, dan sebagai makhluk 

yang harus hidup bersama dan berkehendak untuk menciptakan keadilan yang 

bersifat sosial bagi masyarakat Indonesia. 

 Menurut Notonagoro, bangsa Indonesia “ber-Pancasila” dalam triprakara, 

yaitu Pancasila negara, “Pancasila” adat kebudayaan, dan “Pancasila” religius. 

Artinya, pemeliharaan dan perkembangan adat, kebudayaan, dan agama tidak 

boleh bertentangan dengan hidup kenegaraan. Oleh karena itu, jika Pancasila 

dipandang sebagai dasar filsafat negara dan sumber dari sumber hukum, makna 

Pancasila adalah sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta 

cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.'  

 Hukum tumbuh dan berkembang secara bertahap, mulai dari norma yang 

lebih tinggi, yang lebih abstrak, serta lebih fundamental, sampai pada norma 

lebih rendah yang mendapatkan yaliditas normatifnya dari norma yang lebih 

tinggi. Begitu pula Pancasila, sebagai norma fundamental (aturan yang 

menetapkan keharusan bagi manusia untuk mengusahakan pemenuhan kodrat 

kemanusiaannya) juga menjadi sarana kritik atau koreksi atas hukum positif 

Indonesia sekaligus menjadi acuan dalam praktik penyelenggaraan berbangsa, 

bernegara, dan bermasyarakat Indonesia. Salah satu bagian dari filsafat tingkah 

laku (etika) adalah filsafat bangsa, yakni sebagai filsafat yang mengkaji isi jiwa 

suatu bangsa. Begitupun Pancasila, ciri-ciri sebagai filsafat, dalam hal ini adalah 

filsafat bangsa yang membahas tentang isi jiwa bangsa Indonesia. 

 Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila juga memiliki ciri tertentu dan 

tujuan tertentu. Ciri tertentunya terletak pada nilai, asas, dan norma dari isi jiwa 

bangsa Indonesia dan tujuan tertentunya terletak pada keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila memiliki ciri khas tersendiri yang 

berbeda dengan filsafat-filsafat bangsa lainnya, seperti liberalisme yang dimiliki 

Amerika Serikat, sosialis yang dimiliki Venezuela, komunis yang dimiliki Cina, 

dan filsafat-filsafat bangsa lainnya. 

 Secara ontologis, kesatuan sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem 

yang berurutan. Hakikat adanya Tuhan karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai 

caiisa prima. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada, termasuk manusia, ada 

karena diciptakan Tuhan (sila pertama). Manusia adalah sebagai subjek 



pcndukung pokok negara karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara 

sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sib 

kediia). Adanya negara Indonesia adalah akibat adanya manusia yang bersatu 

(silo ketiga). Berikutnya terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut 

rakyat. Rakyat sebagai totalitas individu-indiyidu dalam negara Indonesia yang 

bersatu (sib keempat). Pada akhirnya (sib kelima), keadilan merupakan keadilan 

dalam hidup bersama. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila 

Pancasila berupa hubungan sebab akibat, yaitu landasan sila-sila Pancasila, yaitu 

Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai sebab, sedangkan negara sebagai 

akibat.` 

 Ada tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi. Pertama, sumber 

pengetahuan manusia. Kedua, teori kebenaran pengetahuan manusia. Ketiga, 

watak pengetahuan manusia.' Jika dihubungkan dengan Pancasila, sumber 

pengetahuan Pancasila sebagaimana dipahami bersama adalah nilai-nilai yang 

ada pada bangsa Indonesia sendiri. Jadi, bangsa Indonesia sebagai `causa 

materialis' Pancasila. 

 Mengenai teori kebenaran pengetahuannya, Pancasila mengakui 

kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu, Pancasila juga 

mengakui kebenaran empiris, terutama berkaitan dengan pengetahuan manusia 

yang bersifat positif. Pancasila juga mengakui kebenaran yang bersumber dari 

intuisi. Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak sebagai 

tingkatan kebenaran tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan Pancasila 

merupakan suatu sintesis yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan 

manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran 

yang tertinggi, yaitu kebenaran mutlak. 

 Mengenai watak pengetahuannya, dalam Pancasila terkandung wataknya 

yang hierarkis dan berbentuk piramida sehingga kebenaran konsensus didasari 

oleh kebenaran wahyu serta kebenaran kodrat manusia yang bersumber pada 

kehendak. Sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila mendasarkan pada 

pandangannya bahwa ilmu pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus 

diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius 



dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak 

dalam hidup manusia. 

 Nilai pada tiap sila Pancasila tergolong sebagai nilai kerohanian, tetapi 

mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Oleh karena itu, dalam Pancasila 

terkandung nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai 

kebaikan, maupun nilai kesucian. Jadi, pada Pancasila terkandung nilai-nilai 

secara harmonis dan sistematis yang dimulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa 

sebagai “dasar” sampai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

sebagai “tujuan”. 

 Untuk dapat memahami landasan filsafat dari hukum Indonesia dapat 

dipandang dari penelusuran sejarah hukumnya. Filsafat hukum yang 

berkembang pada masa 1945 - 1951) adalah filsafat hukum barat warisan 

Belanda dalam anutannya terhadap aliran positivisme hukum yang memandang 

bahwa hukum adalah perintah penguasa. Akan tetapi, pada masa itu filsafat 

kosmologi Indonesia berupa hukum adat dan filsafat kebudayaan Indonesia telah 

menjadi alternatif landasan hukum dalam rujukan bagi pembentukan hukum 

positif Indonesia. 

 Periode 1950 - 1965, diskursus filsafat hukum Indonesia saat itu pada 

dasarnya berada pada filsafat Pancasila, tetapi berlangsung di tengah-tengah 

praksis kekuatan filsafat lain, dalam hal ini yang juga cukup kuat pengaruhnya 

adalah filsafat marxisme dan komunisme.10 Periode 1968 - 1998, filsafat 

Pancasila digaungkan sebagai landasan bagi norma hukum positif Indonesia, 

tetapi kenyataannya tidak lebih sebagai simbol dan menjadi alat untuk 

mempertahankan status quo, bahkan lebih mempengaruhi hukum Indonesia saat 

itu lebih berorientasi pada filsafat kapitalisme. 

 Periode 1998 - sekarang, memang pada UU nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan secara tegas bahwa 

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, tetapi dalam kenyataannya 

banyak peraturan perundangixndangan yang lebih berorientasi pada aliran 

positivisme hukum dan filsafat kapitalisme. Penelitian filosofis diperlukan untuk 

mengetahui landasan filosofis norma hukum Indonesia saat ini, ataukah landasan 

filsafat hukum saat ini adalah campuran dari filsafat barat, filsafat Pancasila, dan 



filsafat progresif. 

 Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan lima sila peradaban 

yang saling memberikan keseimbangan dalam suatu kesatuan yang utuh dan 

harmonis. Lima sila itu saling berhubungan erat sehingga tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. Sementara itu, hakikat hukum dalam filsafat Pancasila 

merupakan keharmonisan. Keharmonisan itu terletak pada kelima sila berikut. 

a. Pertama, pada sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah disingkap hubungan 

yang harmonis antara ciptaan dan Penciptanya. Beranjak dari situ, Pancasila 

telah memberikan suara pada jiwa bangsa Indonesia untuk menghormati 

hubungan yang harmonis antara Pencipta dan ciptaan-Nya. Oleh karena itu, 

manusia Indonesia harus tahu diri dalam setiap mengambil keputusan atau 

tindakan agar tidak merusak hukum keharmonisan antara Pencipta dan segala 

ciptaan-Nya, dalam artian harus menjaga hubungan yang harmonis dengan 

Tuhan, manusia lain, negara, dan segala ciptaan-Nya. Begitu pula dalam 

pembuatan dan penerapan hukum, pihakpihak yang terlibat hendaknya 

memandang `tempelan' yang ada di benaknya bahwa “saya ini ber-Tuhan”. 

Dengan manusia Indonesia yang ber-Tuhan setiap cipta, karsa, dan rasa 

senantiasa tidak melupakan “Tuhan sehingga dapat menjumpai keadilan 

sebagai tujuan hukum itu sendiri.  

b. Kedua, sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menunjukkan hubungan 

antara “manusia-adil-beradab”. Manusia adalah “khalifah di muka bumi”. 

Konsep ini telah memberikan arti akan kedudukan manusia dalam 

tuntutannya untuk menerapkan konsep tanggung jawab sebagai pembatas dari 

kewenangannya. Dengan tanggung jawab itu dijadikanlah legitimasi dari 

tindakan manusia sekaligus juga akan membimbing proses aktualisasi 

tindakan manusia (sebagai subjek) terhadap makhluk lain sebagai objek. 

Selain itu, manusia disebut pula sebagai “makhluk yang sempurna”. Sebagai 

makhluk yang sempurna, manusia harus menampakkan diri dalam 

kesempurnaan itu melalui keputusan atau tindakan yang adil dan beradab. 

Kemanusiaan yang adil terletak pada titik ketika kebebasan orang lain tidak 

terganggu. Sementara itu, kemanusiaan yang beradab terletak pada setiap 

ketidaksamaan akibat aktualisasi potensi kebebasan untuk dapat memberikan 



kemanfaatan sebesarbesarnya bagi mereka yang patut untuk diberikan 

solidaritas. Kedua hal ini merupakan ukuran humanisme. Nilai-nilai itu 

merupakan ajang pergulatan kemanusiaan sehingga bertolak dari filosofi 

tersebut Pancasila mengharapkan bangsa Indonesia untuk membuat dan 

menerapkan hukum yang memanusiakan manusia.  

c.  Ketiga, sila “Persatuan Indonesia” telah mengajarkan hukum Bhinneka 

Tunggal Ika dan hukum nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Hukum 

Bhinneka Tunggal Ika telah mengajarkan untuk menghargai kemajcmukan 

bangsa Indonesia, tidak peduli dari etnis atau agama manapun. Sementara itu, 

keberadaan Pancasila melalui hukum nasionalismenya telah memerintahkan 

kepada orang-orang Indonesia untuk senantiasa berupaya mencmpakkan 

bangsa dan negara Indonesia secara adil. Artinya, tidak menjadikan Indonesia 

sebagai bangsa dan negara yang lemah dan dapat dipermainkan. Bertolak dari 

hlosoti kedua hukum dalam sila ketiga ini, Pancasila mengharapkan setiap 

pembuatan ataupun penerapan hukum hendaknya senantiasa dalam paradiguia 

untuk keutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.  

d.  Keempat, sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan” telah mengatur hubungan hukum kekuasaan 

antara segenap rakyat Indonesia dan orang-orang yang mewakilinya. 

Kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mewakili (legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif) rakyat Indonesia itu memang digunakan untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan bangsa dan negara Indonesia secara 

demokratis sehingga dapat mengadakan negara hukum yang demokratis.  

e. Kelima, sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” memiliki cita 

hukum (rechtsidee) bahwa keadilan yang dihadirkan oleh hukum Indonesia 

hendaknya dapat merupakan suatu kehendak yang ajeg di antara satu orang 

dan sesamanya untuk memberikan segala sesuatu yang menjadi haknya, 

terlebih terhadap pihak-pihak yang rawan dari pelanggaran HAM, seperti 

anak-anak, perempuan, penyandang cacat, masyarakat suku terasing, pembela 

HAM, ataupun para pengungsi. 

 Indonesia sebagai suatu sistem yang berisi kumpulan orangorang yang 

berbeda, tetapi satu karena persatuanny dengan meniadakan perbedaan suku, 



agama, ras, dan antargolongan melebur dalam berbagai aspek. Pancasila adalah 

ideologi (keyakinan) bangsa Indonesia yang menghendaki agar manusia 

Indonesia sebagai manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, mempersatukan 

manusia akan cita-cita kemanusiaannya, bercakap-dengar dengan manusia 

lainnya, dan adil sebagai dasar cita akan keadilan. Pancasilalah yang dapat 

menjadi tolok ukur untuk dapat disebut sebagai “manusia Indonesia yang 

seutuhnya”.  

 Manusia Indonesia yang seutuhnya adalah manusia yangmemenuhi 

hukum keindonesian. Hukum keindonesiaan ini pula yang menuntun bangsa 

Indonesia dalam bersikap dan bertindak, baik kepada sesama ataupun 

lingkungannya. Hal ini pulalah yang menjadikannya sebagai manusia Indonesia 

karena telah memenuhi hukum keindonesiaannya. Akan tetapi, hegemoni 

penjajahan pemikiran yang selama ini kerap terjadi di Indonesia, seperti 

terhadap patokan atas norma berkehidupan bahwa yang terutama adalah uang. 

Bila uang sudah ada, akan jadi orang terpandang di masyarakatnya agar tidak 

ada lagi yang akan melecehkan martabatnya (semuanya akan segan dan 

tersenyum) sehingga dapat melangkah ke depan dengan tegap dan tidak perlu 

lagi memandang ke kanan atau ke kiri. 

 Bhinneka Tunggal Ika menjadi ciri dan prinsip hidup berkebangsaan. 

Namun, hal yang terpenting adalah rasa memiliki terhadap Bhinneka Tunggal 

Ika. Ketidakadilan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dapat memunculkan 

suasana yang rawan terhadap prinsip berkebangsaan tersebut. Hal yang terjadi di 

Papua saat ini hendaknya jangan sampai seperti lepasnya Timor Timur yang 

keluar dari kebhinnekaan sehingga berkurang pula satu dari kesatuan yang 'Ika' 

tersebut. 

 Penjajahan akan pemikiran mengalihkan kolonialisme pada imperialisme 

post modern, seperti gotong royong untuk bergontokgontokan untuk 

membuktikan eksistensinya, bahkan nyawa menjadi taruhan dan tidak ada lagi 

etika kebangsaan. Senandung lagu “putera daerah” yang membunyikan nada alto 

“ini bukan tanah nenek moyangmu, kalau jadi tamu harap tahu diri, harus tahu 

siapa putera mahkota pengganti raja yang di hadapanmu ini”. Perebutan 

kekuasaan 5 tahunan dipandang tidak lagi memerlukan kecerdasan seorang 



pemimpin, tetapi seberapa banyak pundi-pundi uang untuk jadi pemimpin.  

 Bangsa Indonesia adalah bangsa berkembang, bangsa yang ingin mandiri 

untuk sebuah status negara maju. Namur, cita-cita itu sulit untuk diwujudkan 

jika manusianya dikatakan manusia, tetapi layaknya binatang, mempunyai 

telinga tetapi tidak mendengar, mempunyai mata tetapi tidak melihat, dan 

mempunyai tenaga tetapi tidak bekerja atau matas. Matas untuk membangun diri 

dengan menggali potensi dan mencurahkan akal budi, tetapi dengan plagiat atau 

asli tapi palsu (aspal), matas bergerak untuk membuntingkan perut, demi kata 

“sukses dan sejahtera”. Semua itu akan lebih parah apabila yang dijajah adalah 

ide, seperti lestarinya ungkapan dari sutradara-sutradara kawakan bahwa “dunia 

ini panggung sandiwara” yang sutradara-sutradara itu pula adalah pemain dalam 

film yang sedang ditayangkan. 

 Dengan demikian, bila sadar, bangkitlah dari keterpurukan dan penuhilah 

akal budimu dengan pengetahuan agar dapat menghukumkan “tahu”. Hanya 

“yang tahu” dapat menyutradarai yang tidak tahu sehingga galilah potensi, 

optimalkan teritori karena diam dan berpangku tangan sambil menengadahkan 

tangan bukanlah pilihan. Akan tetapi, berdirilah tegap dengan suara lantang, 

berkeringatlah untuk bijaksana, tepis semua pikiran yang berkabut dan ganti 

dengan jernihnya keadilan, ingatlah akan moral yang menjadi dasar diri 

berpijak, dan kibarkanlah merah putih sepanjang hayatmu dengan tidak lagi 

terpikirkan akan apa profesimu, apa yang akan menjadi bagianmu, di mana 

dirimu dilahirkan, kekuranganmu bukanlah kemiskinanmu, kekayaanmu 

bukanlah istanamu, satukan pikir dan rasamu untuk kembali memenuhi hukum 

“Bhinneka Tunggal Ika”. Jika telah jauh mencari ilmu ke negeri Cina, carilah 

ilmu tersebut demi Indonesia tanpa mengalienasikan keindonesian. Bagikanlah 

ilmu tersebut sebagai “tahu” bagi yang belum tahu agar terjadi proses percepatan 

“hukum tahu”. 

 Manusia Indonesia yang berketuhanan adalah manusia yang mengakui 

adanya Tuhan. Artinya, sikap dan tindakannya berasal dari akal budi yang 

merupakan cerminan dari ajaran Tuhan. Pada kenyataannya, tidak jarang 

manusia Indonesia kerap diadu domba atas ketuhanannya karena wilayah ini 

adalah wilayah yang sensitif dan eksklusif serta mengandung nilai religi atau 



transeden atas pribadi / umat/jemaat terhadap imannya. Sekali diusik, kerap 

nyawa manusialah taruhan harganya, dan korbannya adalah manusia Indonesia 

itu sendiri. Demikian pula sisi suku, ras, dan antargolongan yang menjadi 

padanannya. Tingkat toleransi yang kian terpuruk dan tingkat pengertian yang 

makan sempit adalah dasar awal timbulnya perpecahan. 

 Benturan-benturan tersebut kerap pula dibenturkan pada hegemoni 

bahwa “kami adalah kaum mayoritas, sedang kamu sekalian adalah kaum 

minoritas, jadi kamilah yang layak diutamakan dan yang layak memimpin 

negara ini”. Hal ini acapkali dijadikan senjata pamungkas yang terhitung akan 

suatu kuantitas. “Karena nila stink rusak susu sebelanga”, pepatah ini pun 

sepertinya menjadi jawaban atas seruan tersebut. “Senjata makan tuan” dianggap 

tidak lagi berlaku (bernilai), tetapi senyatanya berlaku terhadap pertikaian 

SARA yang telah banyak meminta korban nyawa manusia. Jika memang sebagai 

orang Indonesia yang percaya akan Tuhan, wujudkanlah nilai ketuhanan itu 

dalam priiisip moral yang baik sebagai pilihan final yang terejawantahkan dalam 

sikap dan tindakan sebagai manusia yang berkemanusiaan dan sebagai manusia 

yang berketuhanan sehingga yang buruk akan tertinggal. 

 Demikian pula jika manusia Indonesia yang menyembah setan, 

menakutkan mati, menakutkan benar, menakutkan keadilan, dan menakutkan 

segala kemanusiaannya, lantas malu, enggan, matas, netral, dan takut akan 

pilihan. Takut mati lantaran nyawa hanya sate, takut benar lantaran ragu, takut 

adil lantaran netral, dan takut akan kemanusiaannya lantaran sama. Dengan 

demikian, malu untuk hidup, segan akan kedzaliman, dan matas akan potensi 

kemanusiaannya. Kata “netral” konotasinya kerap diartikan tidak memilih, tetapi 

tanpa disadari netral pun merupakan pilihan, pilihan untuk diam. 

 Namun, kekeliruan makna yang ada pada kata netral sendiri, yaitu bila 

hendak menetralkan suasana, seseorang yang melakukannya akan disebut 

penetral yang artinya diakui memiliki ragam pertimbangan yang bijak atas 

suasana yang hendak ditawarkan. Artinya, penetral adalah orang penegah yang 

menawarkan solusi pada para pihak yang bersuasana untuk sampai pada kondisi 

yang sebaiknya dilakukan. Namun, bila dihadapkan pada suatu suasana, 

seseorang tidak dapat menetralkan dirinya karena tidak memilih pilihan. Kata 



netral dalam hal ini merujuk pada siapa yang di luar siapa dan tidak merujuk 

pada diri pribadi yang sedang berkepentingan. 

 Takut akan terganggunya kepentingan dapat diibaratkan seperti saat 

seseorang takut untuk melewati jalan di tengah kuburan pada malam hari yang 

sebetulnya takut akan dirinya sendiri. Takut menggunakan label “manusia yang 

berketuhanan” sehingga memilih jalan lain untuk menuangkan gagasan akan 

ketakutannya itu. Takut untuk mengakui Tuhannya yang berkuasa atas hidup 

dan matinya berarti takut atas hukum kehidupan. Jika memang Indonesia 

bangsanya mengakui adanya Tuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan, berlakukanlah nilai-nilai hukum Indonesia tersebut. 

 Dengan demikian, hakikat hukum menurut Pancasila untuk keluarga 

besar Indonesia adalah hukum yang berketuhanan, berkemanusiaan, 

mengutamakan persatuan dan kejayaan Indonesia, berkerakyatan, dan tentunya 

berkeadilan. Selain itu, Pancasila adalah etika yang menjadi tolok ukur untuk 

dapat disebut sebagai “manusia Indonesia yang seutuhnya”. Manusia Indonesia 

yang seutuhnya adalah manusia yang memenuhi hukum keindonesiannya. 

Hukum keindonesiaan ini pula yang menuntun bangsa Indonesia dalam bersikap 

dan bertindak, baik kepada sesama maupun lingkungannya.  

2. Pancasila sebagai Filsafat Sistem Hukum Nasional Indonesia 

 Sebagai negara yang mempunyai pluralisme sistem hukum (hukum adat, 

hukum Islam, civil law. dan common law, Indonesia harus mampu membentuk 

sistem hukum yang sesuai dengan masyarakatnya, yaitu sistem hukum yang 

berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat dan bangsa 

Indonesia. Hal itu bukan merupakan hal yang mudah mengingat 

keanekaragaman hukum rakyat yang umumnya tidak terumus secara eksplisit 

saja.” 

 Berdasarkan hal itu, sistem hukum nasional Indonesia yang akan 

dibentuk dan diberlakukan adalah sistem hukum Indonesia sendiri, yaitu sistem 

hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan 

kombinasi dari berbagai sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Artinya, 

sistem hukum nasional harus mencerminkan jiwa rakyat dan jiwa bangsa 

(volkoeirt) Indonesia. Sistem hukum di Indonesia harus menggali dan 



memahami nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat di Indonesia.” 

 Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, hukum tidak bersifat 

statis, tetapi bersifat dinamis yang dipengaruhi terus-menerus sesuai dengan 

kebutuhan dan kemauan masyarakat. Sistem hukum yang sesuai di Indonesia 

adalah sistem hukum yang dilandasi oleh nilainilai kehidupan dan kebudayaan 

bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang oleh para founding father telah 

ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa dan negara. Dengan demikian, tatanan 

sistem hukum nasional harus mengacu pada cita hukum (rechtsidee) Pancasila. 

 Pembangunan hukum dan sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila harus diarahkan untuk menampung dan mendukung kebutuhan-

kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan 

yang terjadi di bidang lain sehingga hul:um dan sistem hukum Pancasila mampu 

untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang bertujuan untuk 

meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.” Pembentukan sistem 

hukum nasional harus menjamin penegakan nilai-nilai yang terkandung dalam 

sila-sila Pancasila yang mampu menampung kebutuhan hukum yang sesuai 

dengan perkembangan masyarakat sehingga dapat menciptakan ketertiban dan 

keadilan. Selain itu, sistem hukum nasional harus mampu memberikan kerangka 

dan aturan hukum yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan negara pada 

masa kini dan masa mendatang.” 

 Beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya mengenai ciri-ciri sisem 

hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Menurut Prasetyo, sistem hukum 

nasional yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia 

adalah sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila yang mencakup nilai-nilai 

berikut. 

a. Ketuhanan yang Maha Esa 

 Pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan 

atau keagamaan. Selain itu, hukum harus memberikan jaminan kebebasan 

beragama dan tidak boleh mengistimewakan salah satu agama dan 

menganaktirikan agama lainnya. 

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

 Setiap pembentukan hukum harus ada jaminan dan penghormatan terhadap 



hak-hak asasi manusia.  

c. Persatuan Indonesia 

 Hukum harus memperhatikan persatuan dan integritas bangsa dan negara. 

Pembentukan hukum tidak boleti memicu perpecahan (disintegrasi) bangsa 

dan negara. 

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 

 Pembentukan hukum harus dilandasi dengan nilai-nilai demokrasi yang 

melibatkan semua unsur yang ada di negara, baik pemerintah, legislatif, 

maupun masyarakat. 

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

 Pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan 

dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 Mahfud menyampaikan bahwa sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila memiliki empat kaidah berikut. 

a. Hukum nasional harus menjaga integritas (keutuhan), baik ideologis 

maupun wilayah territorial, sesuai tujuan “melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia”. Oleh karena itu, produk-produk hukum 

yang berpotensi memecah belch keutuhan bangsa dan negara Indonesia 

termasuk hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan-ikatan primordial. 

b. Hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis. Artinya, 

harus mengandung partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas 

melalui prosedur-prosedur dan mekanisme fair, transparan, dan akuntabel. 

Praktik-praktik yang dilakukan secara licik, kucing-kucingan, dan transaksi 

di ruangan gelap harus dihindari. Jika pembentukan hukum dilakukan sesuai 

prosedur, tetapi jika salah secara nomokratis (prinsip hukum), hukum itu 

batal atau dapat dibatalkan oleh lembaga y udisial. 

c. Hukum nasional harus ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial. 

Artinya, harus mampu memberikan proteksi khusus terhadap golongan 

lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat, baik dan luar maupun 

dari dalam negeri. Tanpa proteksi khusus dari hukum, golongan lemah pasti 



akan selalu kalah jika dilepaskan untuk bersaing dan bertarung secara bebas 

dengan golongan yang kuat. 

d.  Hukum nasional harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh 

toleransi antarpemeluknya, tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan 

terhadap agama dan pemeluknya hanya didasarkan pada besar dan kecilnya 

jumlah pemeluk. Perlakuan proporsional tentu saja diperbolehkan, tetapi 

pengistimewaan tidak diperbolehkan. Negara boleh mengatur kehidupan 

beragama sebatas menjaga agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar 

setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa 

menggangu atau diganggu orang lain. Hukum agama tidak perlu 

diperlakukan oleh negara sebab pelaksanaannya diserahkan pada masing-

masing pribadi pemeluknya, tetapi negara dapat mengatur pelaksanaannya 

oleh pemeluk masing-masing untuk menjamin kebebasan dan menjaga 

ketertiban dalam pelaksanaannya. 

 Menurut Sidharta, tatanan sistem hukum Pancasila sekurangkurangnya 

harus memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, berwawasan nusantara dan 

berwawasan kebangsaan. Kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum 

kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan. Ketiga, sejauh mungkin 

berbentuk tertulis dan terunifikasi. Keempat, bersifat rasional yang mencakup 

rasionalitas-efisiensi, rasionalitaskewajaran, rasionalitas-berkaidah, dan 

rasionaltas-nilai. Kelima, aturan prosedural yang menjamin transparansi yang 

memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh 

pemerintah. Keenam, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi 

masyarakat.  

 Ramli berpendapat bahwa sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila mempunyai tiga karakter. Pertama, sistem hukum nasional dibuat 

sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

falsafah Pancasila. Kedua, sistem hukum nasional dirancang untuk mencapai 

tahap tertentu dan tujuan negara sebagaunana diatur dalam UUD 1945. Ketiga, 

sistem hukum nasional harus menjamin integritas bangsa dan negara, baik 

teritori maupun ideologi, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dan 

nomokrasi. Artinya, pembangunan hukum harus mengundang partisipasi dan 



menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan mekanisme yang fair, 

transparan, akuntabel, berorientasi pada pembangunan keadilan sosial, dan 

menjamin hidupnya toleansi beragama yang berkeadaban. 

 Sistem hukum nasional yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk 

pencapaian tujuan hukum nasional memiliki unsur melindungi, memajukan 

kesejahteraan, melaksanakan ketertiban, perdamaian, dan keadilan bagi 

masyarakat sehingga sistem hukum Pancasila berfungsi sebagai pengayoman. 

Pengayoman tersebut dilakukan secara pasif (negatif) dengan mencegah 

tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan 

kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar. Dengan demikian, secara adil 

setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk 

mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.” 

 Fungsi hukum pengayoman dapat terwujud apabila hukum mampu 

memberikan rasa aman kepada kchidupan seluruh rakyat Indonesia. Hukum 

dijadikan sebagai tempat mengayomi dan melindungi dari tindakan-tindakan 

yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta tindakan rang dapat 

mdanggar hak-hak individu setiap orang. Bila dapat melindungi dan mengayomi 

seluruh rakrat Indonesia, hukum akan memperoleh kewibawaan di depan mata 

dan hati rakrat. 

 Oleh karma itu, sistem hukum rang berdasarkan Pancasila dapat 

memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai rang bertentangan dalam 

masyarakat. Sistem hukum harus mampu memberikan titiktitik keseimbangan 

dalam upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat 

yang akan menghilangkan keseimbangan lama, baik dalam hubungan 

antarindividu mauun kelompok dalam masyarakat. Selain itu, sistem hukum 

nasional akan membuat harmonisasi hukum dan menghilangkan pluralisme 

sistem hukum sehingga sistem hukum nasional yang harmonis dalam arti 

selaras, serasi, seimbang, dan konsisten, serta menghindari pertentangan norma 

hukum satu dengan norma hukum lainnya dapat terbentuk. 

 Hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah rumusan keadilan 

rang terlaksanakan dalam masyarakat Indonesia adalah keadilan yang 

menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu hak untuk 



menikmati hasil pembanguanan dan kewajiban darma baktinya. Dengan 

rumusan keadilan tersebut pembangunan sistem hukum nasional bertujuan untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia; seluruh tumpah darah Indonesia; cita-cita 

dan tujuan bangsa Indonesia; masyarakat Indonesia dan individu-individu; jiwa, 

kebebasan, kehormatan, dan harta bendanya; dan pelaksanaan pembangunan. 

 Sementara itu, hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah 

hukum yang mampu memanusiakan manusia. Artinya, hukum yang 

memperlakukan dan menjunjung tinggi ailai-nilai kemanusiaan menurut hakikat 

dan tujuan hidupnya. Hal ini disebabkan manusia adalah makhluk yang mulia 

sebagai ciptaan Than yang Maha Esa mempunyai nilai pengakuan terhadap 

harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya, serta 

mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, diri sendiri, alam sekitar, 

dan Tuhan. 

B.  Konsep Sanksi Pidana dalam RUU KUHP Tahun 2012 dan 

Perbandingannya dengan KUHP Negara Lain  

1. Konsep Pidana Penjara 

 Pidana penjara dikenal di Indonesia secara resmi berdasarkan Ordonansi 

tanggal 6 Mei 1872 (IS 1872 No. 85) diumumkan WvS untuk golongan bangsa 

Indonesia yang berlaku mulai tanggal 1 januari 1876. Pada tahun 1915, melalui 

Koninklijk Besluit (KB) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 (IS 1915 No. 732) 

dimasukkan ke dalam WvS baru ke Indonesia dan dengan KB tanggal 4 Maret 

1917 No. 46 IS 1917 No. 487) dinyatakan berlaku mulai 1 Januari 1917. WvS ini 

berlaku umum untuk susunan jenis pidana dengan pidana penjara merupakan 

pidana pokok selain jenis pidana lainnya, seperti pidana mati, kurungan, dan 

Benda.'“ Pada masa tersebut, bangunan-bangunan penjara didirikan dengan 

menggunakan tujuan pemidanaan sebagai pembatasan. Masyarakat di luar 

tembok penjara menganggap mereka yang berada di dalam tembok penjara 

merupakan sampah masyarakat yang harus dijauhi selamanya. 

 Upaya pembaharuan terhadap pelaksanaan pidana penjara mulai 

diperbaiki pascakemerdekaan Indonesia. Sistem kepenjaraan yang selama ini 

digunakan sebagai sistem perlakuan terhadap orangorang hukuman menjadi 

sistem lain yang lebih sesuai dengan bangsa Indonesia dibandingkan dengan 



sistem sebelumnya sebagai warisan kolonial Belanda. Sistem yang dianggap 

akin berhasil menggantikan sistem tersebut adalah sistem yang sesuai dengan 

kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sistem yang berdasarkan Pancasila. 

 Sistem kepenjaraan yang memperlakukan narapidana sebagai orang-

orang hukuman tidak sebagai anggota masyarakat. Sistem kepenjaraan lebih 

mengutamakan pencabutan kemerdekaan dan pemeliharaan serta ketertiban 

lembaga daripada membina narapidana menjadi masyarakat yang baik. Sistem 

kepenjaraan menggunakan filosofis pembatasan dan pen' jera”an dengan wujud 

penderitaan dan penyiksaaan.” 

 Rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan mulai berkembang pada abad ke-

19 untuk memperbaiki pelaku. Dasar pertimbangan yang digunakan adalah 

sistem kepenjaraan dan penerapannya merupakan produk kolonial yang tidak 

sesuai lagi dengan kondisi Indonesia yang sudah merdeka sehingga harus 

disesuaikan dengan sistem sosial negara Indoensia. Pembaharuan tersebut 

dimulai dengan diperkenalkannya istilah “permasyarakatan” oleh Dr. Saharjo 

pada tahun 1963. Beliau menyampaikan bahwa permasyarakatan merupakan 

tujuan pidana penjara sehingga lembaga pemasyarakatan banyak mengandung 

nilainilai resosialisasi. 

 Konferensi Hukum Nasional yang dilaksnaakan di Lembang pada 

tanggal 27 April 1964 melatarbelakangi perubahan istilah pemasyarakatan 

sehingga tidak sama dengan resosialisasi. Dalam konferensi ini pemasyarakatan 

dianggap sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan 

sebagai perwujudan keadilan untuk mencapai reintegrasi kehidupan dan 

penghidupan antara terpidana dan masyarakat berdasarkan Pancasila. Menurut 

Suharjo, pidana penjara tujuannya selain menimbulkan rasa derita karena 

hilangnya kemerdekaan untuk bergerak juga harus membimbing terpidana agar 

bertobat, serta mendidiknya agar menjadi seorang anggota mayarakat yang dapat 

bersosialisasi dengan masyarakat dan berguna bagi masyarakat.” 

 Surat Keputusan Direktorat Permasyarakatan No. J.H.G. 8l922 tanggal 

26 Desember 1964 jo. K.P. 10.13l3l1 tanggal 8 Februari 1965 menetapkan 

bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses therapeutic yang saat itu narapidana 

mengalami pembinaan dan dijalankan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, 



pengayoman, dan tut wuri handayani. Peraturan tersebut kemudian diikuti 

dengan Peraturan Presiden RI nomor 183 tahun 1986 tentang Sistem 

Pemasyarakatan meliputi pembinaan di dalam lembaga dan di luar lembaga. 

Negara yang mengambil kemerdekaan seseorang dan ketika mengembalikannya 

memiliki kewajiban untuk membina orang tersebut agar lebih baik ketika 

kembali ke masyarakat. 

 Menurut Saharjo, Ada tiga hal yang harus diperhatikan agar terpidana 

dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pertama, selama kehilangan 

kemerdekaan bergerak, terpidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak 

boleh diasingkan dari masyarakat. Kedua, pekerjaan dan didikan yang diberikan 

kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya bagi kepentingan 

jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara. Pekerjaannya harus satu dengan 

pekerjaan di masyarakat dan ditujukan pada pembangunan nasional. Ketiga, 

bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila.24 Hal ini disebabkan 

(a) setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 

meskipun telah tersesat. Narapidana tidak boleh ditujukan bahwa narapidana 

adalah penjahat, tetapi harus selalu dipandang dan diperlakukan sebagai 

manusia; (b) setiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang 

hidup di luar kemasyarakatan. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai 

anggota masyarakat yang berguna; dan (c) narapidana hanya dijatuhi pidana 

kehilangan kemerdekaan bergerak sehingga perlu diusahakan agar memperoleh 

upah dari pekerjaannya ketika dalam lembaga pemasyarakatan.-' 

 Tujuan pemasyarakatan sebagaimana disampaikan oleh Saharjo adalah 

masyarakat diayomi dari diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga 

terpidana diayomi dengan memberikan bekal hidup sehingga terdapat 

keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan 

kepentingan terpidana sesuai dengan Pancasila. Pemasyarakatan memberikan 

pembinaan terhadap narapidana secara material maupun spiritual agar di 

kemudian hari dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat. 

 Saharjo menyatakan bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan batas 

dendam dari negara karena tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, tetapi 

dengan bimbingan. Pokok pikiran Saharjo dijadikan sebagai prinsip-prinsip 



konsepsi pemasyarakatan sehingga pemasyarakatan tidak semata-mata menjadi 

tujuan pemidanaan, tetapi menjadi “sistem pembinaan narapidana” yang 

merupakan suatu metode di bidang treatment of offenders berikut. 

a. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup 

sebagai warga negara yang baik 

 Bekal hidup tidak hanya finansial dan material, tetapi juga mental, fisik, 

keahlian, dan keterampilan hingga orang mempunyai kemampuan yang 

potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik dan tidak 

melanggar hukum lagi. 

b. Menjatuhi pidana bukan tindakan batas dendam dari Negara Tidak boleh ada 

penyiksaan terhadap narapidana, baik berupa tindakan, ucapan, cara 

perawatan, maupun penempatan. Satu-satunya derita yang dikenakan 

terhadap narapidana hendaknya  hanya dihilangkan kemerdekaannya. 

c. Tobat tidak hanya dicapai dengan penyiksaan, tetapi juga bimbingan 

Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma 

hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan 

perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-

kegiatan sosial sehingga dapat berbaur dalam hidup kemasyarakatan. 

d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat 

daripada sebelum masuk lembaga 

 Untuk mencegah hal itu dalam penjara harus dilakukan pemisahan antara 

residivis dan yang bukan, pelaku tindak pidana ringan dan berat, jenis tindak 

pidana yang dilakukan, pemisahan berdasarkan umur (dewasa dan anak-

anak), laki-laki dan perempuan, serta terpidana dan tahanan. 

e. Selama kehilangan kebebasan untuk bergerak, narapidana harus dikenalkan 

dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan hlaksud tidak boleh 

diasingkan adalah diasingkan secara kultural sehingga pengasingannya hanya 

bersifat geograis atau fisik sehingga mereka tidak terasingkan dari 

masyarakat. Selanjutnya, dalam prosesnya bertahap narapidana akan 

dibimbing ke luar lembaga (ke masyarakat) karena pembinaan menggunakan 

system community centered serta berdasarkan interaktivitas dan interdispliner 

approach antara unsur pegawai lembaga permasyarakatan, masyarakat, dan 



narapidana. 

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi 

waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan jawatan atau kepentuigan 

negara sesaat 

 Pekejaan yang diberikan kepada narapidana merupakan pekerjaan yang 

menyatu di masyarakat yang harus terintegrasi dengan pembangunan 

nasional. Potensi-potensi pekerjaan yang ada di lembaga pemasyarakatan 

merupakan bagian yang terintegral dengan potensi pembangunan nasional. 

g.  Bimbingan dan didikan berdasarkan Pancasila 

 Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam 

Pancasila. Narapidana diberikan didikan agama serta diberikan kesempatan 

untuk melaksanakan agamanya. Dalam dui narapidana harus ditanamkan 

kegiatan gotong royong, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, 

rasa kebangsaan, serta jiwa bermusyawarah untuk mufakat yang positif. 

h.  Setiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia 

walaupun tersesat 

 Sebagai manusia, narapidana harus dipandang dan diperlakukan sebagai 

manusia. Untuk itu, segala label yang negatif hendaknya sedapat mungkin 

dihapuskan. 

i. Narapidana hanya dijatuhkan pidana kehilangan kemerdekaan Dalam hal ini 

diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan 

hidup keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan disediakan 

pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan memperoleh pekerjaan, serta 

diberi upah untuk pekerjaannya. Selain itu, narapidana untuk pemuda dan 

anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang 

diperlakukan ataupun memperoleh pendidikan di luar. 

j.  Hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-

rumah penjara yang keadaannya meny edihkan dan sukar untuk disesuaikan 

dengan tugas pemasyarakatan serta letaknya yang di tengah-tengah kota 

dengan tembok yang tinggi dan tebal. Oleh karena itu, bangunan yang sesuai 

dengan program pembinaan serta memindahkan lembaga-lembaga yang 

letaknya di tengah-tengah kota sesuai dengan program pemasyarakatan.'- 



 Pendapat lainnya disampaikan oleh Baharoedin Soerjobroto dalam 

Seminar hrimonologi I tahun 1969 di Semarang yang memberikan pengertian 

tentang sistem peniasyarakatan. Menurutnya, prinsip pemasyarakatan adalah 

pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang 

terjalin antara manusia dan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia 

dengan masyarakat, manusia dengan keseluruhan, dan manusia dengan alamnya 

sebagai makhluk Tuhan. 

2. Konsep Pidana Tutupan 

 Pidana tutupan merupakan jenis sanksi yang sebelumnya tidak diatur 

dalam KUHP. Pidana tutupan mulai diperkenalkan di Indonesia melalui 

Undang-Undang nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pasal 76 

RUU KUHP 2012 menyatakan bahwa pidana tutupan merupakan pidana pokok 

yang bersifat alternatif dari pidana penjara bagi pelaku yang terdorong 

melakukan tindak pidana karena atasan yang patut dihormati. 

Pasal 76 RUU KUHP 2012 

(1)  Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara, mengingat keadaan pribadi akan perbuatannya dapat dijatuhi 

pidana tutupan. 

(2)  Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 

kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh 

maksud yang patut dihormati. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika 

cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa 

 sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.  

 Berdasarkan ketentuan tersebut, pidana tutupan merupakan alternatif 

pidana penjara karena pelaku terdorong melakukan tindak pidana karena atasan 

yang patut dihormati. Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan pidana 

penjara karena ditempatkan di tempat khusus bernama Rumah Tutupan yang 

pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan. Walaupun berbeda 

pelaksanaannya, penghuni Rumah Tutupan juga wajib melaksanakan pekerjaan 

yang diperintahkan kepadanya dengan jenis pekerjaan yang diatur oleh Menteri 

Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Penghuni Rumah Tutupan 



tidak boleh dipekerjakan saat hari Minggu dan hari raga, kecuali jika mereka 

sendiri yang menginginkan. Selain itu, penghuni Rumah Tutupan wajib 

diperlakukan dengan sopan dan adil serta dengan ketenangan, termasuk fasilitas 

yang lebih baik seperti makanan dan uang rokok. 

3. Konsep Pidana Pengawasan 

 Pidana pengawasan merupakan jenis sanksi pidana yang sebelumnya 

dikenal dengan pidana penjara bersyarat pada Pasal 1-IA ayat (1) KUHP. 

Pasal 14 ayat (1) KUHP 

“Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan 

dijatuhkan hukuman kurungan di antaranya tidak termasuk hukuman 

kurungan pengganti Benda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa 

hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari 

adaperintah lain dalam keputusan hakim. Oleh karena terhukum sebelum 

jatuh tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama 

membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan 

itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang akan sekiranya 

diadakan dalam perintah itu': 

 Pidana pengawasan bersifat probation. Terpidana tidak menjalani pidana 

penjara, kecuali jika selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-

syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan (pidana 

bersyarat merupakan penundaan pelaksanaan pidana). Menurut RUU KUHP 

tahun 2012, pidana pengawasan termasuk dalam pidana pokok yang bersifat 

alternatif dari pidana penjara maksimal 7 tahun penjara. Pidana tersebut untuk 

menghindari dampak buruk penjara terhadap pelaku dengan pertimbangan 

keadaan dan perbuatan pelaku, misalnya tindak pidana tersebut merupakan 

pidana yang pertama atau pelaku tidak dapat menguasai dirinya. Ketentuan 

mengenai pidana pengawasan diatur dalam Pasal 77 – 79 RUU KUHP sebagai 

berikut. 

Paragraf 4 

Pidana Pengawasan 

Pasal 77 

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang dianeam dengan pidana 



penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.  

Pasal 78 

(1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat 

keadaan pribadi dan perbuatannya. 

(2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 

(3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat- 

syarat: 

a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; 

b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa 

pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebahagian 

kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan / 

atau  

c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan 

perbuatan tertentu, tanpa meengurangi kemerdekaan beragama 

dan kemerdekaan berpolitik. 

(4)  Pengawasan dilakukan oleh balai pemayarakatan pada kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan 

hak asasi manusia.  

(5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum maka 

balai pemayarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat 

mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa 

pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali 

masa pengawasan yang belum d jalani.  

(6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan 

yang baik maka balai pemasryarakatan pada kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia dapat mengusulkau kepada hakim pergawas untuk 

memperpendek masa pengawasannya  

(7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu 

pengawasan setelah mendengar para pihak. 



Pasal 79 

(1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan 

tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau 

bukan pidana penjara maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan. 

(2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara maka pidana pengawasan 

ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai 

menjalani pidana penjara. 

 Menurut Muladi, pidana pengawasan memiliki keuntungan bagi 

terpidana dan masyarakat. Bagi terpidana, pidana pengawasan akan memberikan 

keuntungan berikut.  

a. Terpidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya di masyarakat 

(sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai 

hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh 

masyarakat, seandainya terpidana dilepas di masyarakat). Dalam rangka 

pemberian kesempatan ini, persyaratan yang paling utama adalah kesehatan 

mental terpidana. 

b. Terpidana dapat melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya seharihari 

sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 

c. Terpidana terhindar dari stigma dari pidana perampasan kemerdekaan. 

 Sementara itu, keuntungan pidana pengawasan bagi masyarakat sebagai 

berikut. 

a. Terpidana dapat ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomis 

menguntungkan kehidupan masyarakat. 

b. Secara ekonomi, pidana dengan syarat (probation) yang merupakan 

pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan 

pembinaan di dalam lembaga. 

c. Bila ditinjau dari segi pelaksana pidana dengan syarat (probation officer), 

keuntungan pidana dengan syarat (probation) di luar lembaga adalah para 

petugas pelaksana pidana dengan syarat dapat menggunakan segala fasilitas 

yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap terpidana 

dengan syarat (probation). Fasilitas ini dapat berupa bantuan pembinaan 

dari masyarakat setempat, jasajasa pengadaan lapangan pekerjaan 



pemerintah ataupun swasta, dan sebagainya. 

 Konsep pidana pengawasan sudah dikenal pada Kongres PBB tentang 

Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana yang ketiga di Stockhlom 

pada tahun 1965. Salah satu hal yang dibahas adalah tindakan yang bersifat 

noninsitusional berupa probation (pidana pengawasan) sebagai alternatif pidana 

perampasan kemerdekaan. Peran pidana pengawasan dipertegas setelah adanya 

rekomendasi dari Sub-Committee II the Sixth United Nation Con res in the 

Prevention of Ojlernders tahun 1980 di Caracas yang membahas topik tentang 

De-Insitrrtionalitiation of Corrections yang antara lain menyatakan sebagai 

berikut. 

“In a resolution on alternatives to imprisonment, the Conggres 

recommended that Member States examine their legislation with a view 

towards removing legal obstacles to utilir ing alternatives to 

imprisonment in appropriates cases in countries where such obstacles 

exits an encourage wider community participation in the implementation 

of alternatives to imprisonment and activities aimed at the rehabilitation 

of offenders”.” 

 Inggris dan Amerika mengatur bahwa pidana pengawasan merupakan 

suatu penundaan penjatuhan pidana. Pidana pengawasan terdiri atas dua fase. 

Fase pertama. pelaku tindak pidana hanya dinyatakan bersalah dan ditetapkan 

suatu masa percobaan yang dilakukan pengawasan oleh pejabat penga\yas dalam 

rangka pembinaan. Fase kedna, bila dalam masa percobaan tersebut pelaku 

mclakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, pelaku 

akan dihadapkan ke depan persidangan untuk ditentukan pidananya. 

 Di negara Perancis dan Belgia penerapan pidana pengawasan 

menerapkan probation. Hakim menentukan jenis pidananya secara pasti, tetapi 

pelaksanaannya ditunda dengan menentukan beberapa syarat. Penundaan 

tersebut untuk mencegah stigma negatif masyarakat terhadap pelaku bila 

dijatuhkan pidana penjara. Bila pelaku dicap masyarakat sebagai pelaku tindak 

pidana, itu akan berdampak negatif bagi pelaku tindak pidana.  

 Di Portugal pidana pengawasan disebutprora yang diperkenalkan sejak 

tahun 1982 dengan meniru model probation di negara-negara Anglo Saxon. 



Syarat untuk pidana pengawasan adalah putusan pemidanaan ditunda sehingga 

tidak ada final sentence. Hakim dapat memberikan perintah pengawasan 

(probation order) setelah yakin akan kesalahan terdakwa dan delik yang 

dilakukan tidak dapat dipidana lebih dari 3 tahun penjara. Orang yang dikenakan 

probation harus mengikuti rencana rehabilitasi di bawah pengawasan dan 

bimbingan pekerja sosial yang terlatih untuk masa 1 – 3 tahun. Selain itu, syarat 

probation dijatuhkan dengan adanya kewajiban menentukan orang yang 

membayar jaminan untuk pelaku dan kewajiban melapor secara periodik kepada 

pejabat pengawas dan menerima perawatan wajib di rumah sakit jiwa, klinik 

rehabilitas alkohol atau obat-obatan, atau lembaga terapi lainnya. 

 Walaupun sebagai alternatif dari pidana penjara, pidana pengawasan 

tidak boleh digunakan sebagai bentuk dari kemurahan hati, pemberian ampun, 

atau pembebasan pelaku dari tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya 

pembatasan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana pengawasan yang 

dibatasi oleh undang-undang. Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan, 

kejahatan terhadap moral, kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata 

mematikan, kejahatan karena dibayar oleh orang lain, kejahatan terhadap 

pemerintah, dan kejahatan yang diancam pidana tertentu merupakan tindak 

pidana yang tidak boleh dijatuhi pidana pengawasan. Hal ini sebagai bentuk 

perlindungan kepada masyarakat karena pelaku tindak pidana tersebut 

memerlukan waktu untuk dibina dalam lembaga institusional (lembaga 

pemasyarakatan). Dengan demikian, pidana pengawasan tidak hanya bertujuan 

untuk melindungi kepentingan terpidana, tetapi juga kepentingan masyarakat 

agar tujuan pemidanaan dapat terlaksana.  

4. Konsep Pidana Denda 

 Di Amerika Scrikat pidana denda merupakan salah satu alternatif sanksi 

untuk mengatasi tingginya populasi penjara yang mengakibatkan tingginya 

anggaran biaya pemeliharaan penjara. Hakim diberikan kebebasan untuk 

menjatuhkan pidana denda sebanyak dua kali lipat dari kerugian yang 

ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Dalam menjatuhkan pidana denda, 

hakim tidak memandang status ekonomi seseorang dalam menjatuhkan sanksi 

pidana. 



 Di Inggris pidana denda dapat berupa pidana pengganti maupun pidana 

pelengkap bagi pidana penjara. Pidana denda bersifat alternatif dengan pelaku 

tindak pidana harus membayar denda secara langsung (baik secara keseluruhan 

maupun diangsur), tetapi bila tidak dibayarkan pelaku tindak pidana dikenakan 

pidana penjara. Jumlah maksimal pidana denda tidak dibatasi, kecuali dalam 

piagam Magna Charta dan Bill of Rights yang mengatur tentang pidana yang 

berkelebihan.  

 Di negara Swedia, Denmark, Skandinavia, dan Norwegia pidana denda 

memperhatikan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana dengan 

menggunakan sistem pidana denda harian untuk menggantikan pidana penjara 

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Perhitungannya dilakukan dengan 

memperhatikan pendapatan pelaku tindak pidana perhari dikurangi utang dan 

dikalikan jumlah hari pidana. Hal ini mengakibatkan jumlah pidana denda 

berbeda antara perbedaan jumlah penghasilan dan pendapatan masing-masing 

pelaku tindak pidana. Sistem pidana tersebut ditiru dan diterapkan di beberapa 

negara Eropa, seperti Jerman, Austria, dan Portugal. 

 Di negara Argentina pidana denda memperhatikan keadaan ekonomi dari 

pelaku tindak pidana dengan memberikan batas minimal 50 peso dan maksimal 

2000 peso. Selain itu, pidana denda dapat dikurangi dengan memperhitungkan 

jangka waktu sepadan dengan yang telah dijalani pada masa tahanan. Pelaku 

tindak pidana juga dapat melakukan pembayaran  denda dengan cara 

mengangsur atau melakukan kerja sosial. Terjemahan bebas Pasal 21 KUHP 

Argentina sebagai berikut. 

Pidana denda mewajibkan untuk membayar sejumlah uang yang 

ditentukan oleh putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan, meringankan, dan keadaaan keuangan terpidana. jika 

tidak membayar denda yang ditentukan oleh putusan, terpidana akan 

menjalani pidana penjara tidak lebih dari satu setengah tahun sebelum 

mengganti denda tutupan atau penjara. Pengadilan akan mencoba 

memungut denda dengan eksekusi terhadap harta benda, gaji, atau 

kekayaan lain terpidana. Terpidana juga boleh diizinkan untuk 

membayar denda dengan pekerjaan bebas apabila mempunyai 



kesempatan itu. Tezpidana juga dibolehkan untuk membayar denda 

dengan mengangsur: Pengadilan akan menentukan jumlah dan tanggal 

setiap pembqyaran berhubungan dengan keadaan keuangan terpidana.” 

 Di Jepang pidana denda dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu pidana 

denda (20 yen atau lebih) dan pidana denda ringan (10 yen sampai dengan 

kurang dari 20 yen) dengan denda dapat dikenakan bersama-sama dengan denda 

ringan. Dalam hal tidak dapat membayar denda ataupun denda ringan, pelaku 

tindak pidana dapat ditahan di rumah kerja dengan sebehunnya disetujui oleh 

pelaku tindak pidana Terjemahan bebas Pasal 18 KUHP Jepang sebagai berikut. 

(1) Seseorang yang tidak membayar denda secara penuh akan ditahan di dalam 

sebuah rumah kerja. 

(2) Seseorang yang tidak dapat membayar denda ringannya secara penuh akan 

ditahan di dalam sebuah ruincih kerja.  

(3) Apabila denda dikenakan atau apabila denda dan denda ringan dikenakan 

berrama-sama jangka waktu penahanannya. karena tidak membayar denda 

demikian. tidak boleti lebih dari 60 hari, 

(4) Apabila pengadilan menjatuhkan pidana denda atau denda ringan, 

ditetapkan bersama-sama saat mengucapkan waktu penahanan di rumah 

kerja yang akan dikenakan sebagai pengganti pidana denda yang tidak 

dibayar penuh. 

(5) Kecuali atas persetujuan terpidana, penahanan karena tidak membayar 

denda tidak boleh dieksekusi. 

(6) Apabila seseorang dipidana dengan denda atau denda ringan teiah 

membayar sebagian penahannya, karena tidak membayar denda, akan 

dikurangi dengan beberapa hari yang sama perbandingannya dengan 

seluruh jangka waktu penahanan karena tidak membayar denda yang 

mestirya tidak dikenakan sebagai jumlah denda atau denda dengan yang 

sebenarnya dibayar menurut jumlah denda atau denda ringan,yang 

dikenakannya. 

(7) Apabila sebagian dari denda atau denda ringan telah dibayar sebelum 

jangka maktu eksekusi penahanan karena tidak membayar sejumlah hari 

akan dikurangi sesuai dengan perbandingan yang secara khusus ditentukan 



dalam ayat di atas. 

(8) Jumlah uang yang dibayar tidak boleh kurang dari nilai sepadan dan 1 hari 

penahanan karena tidak membayar denda.  

 Di Austria pidana denda dikenakan untuk tindak pidana ringan dan berat 

dengan jumlah minimal 50 schiling dan maksimal 1.000.000 schiling. Pidana 

denda dijatuhkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi terdahya, apakah 

jumlah pidana denda akan mengganggu kondisi ekonomi terdakwa atau terdahya 

bila dipenjara akan mengakibatkan kondisi ekonomi terdakwa atau keluarganya 

menjadi semakin buruk.   

 KUHP di Korea menentukan pidana denda minimal 50 Yuan dan 

maksimal 500 Yuan. Pidana denda tersebut harus dibayar paling lama 30 hari 

sejak pidana dijatuhkan. Dalam hal ini, pidana denda memiliki alternatif pidana 

penjara yang terpidana dapat ditahan di rumah kerja dan bekerja hingga pidana 

denda tersebut dibayar. Apabila tidak membayar denda, terpidana akan ditahan 

di rumah kerja untuk jangka waktu 1 bulan sampai dengan 3 tahun; dan untuk 

pidana denda ringan selama 1 hari sampai dengan 30 hari. Dalam hal terpidana 

hanya membayar sebagian dari denda, jangka waktu di rumah tahanan 

memperhatikan sisa denda yang belum dibayar.” 

 KUHP Thailand mengatur bahwa denda sebagai pidana pokok dengan 

jumlah minimal 1.000 bath dan maksimal 40.000 bath. Jika denda tidak dibayar 

lunas, pengadilan dapat memutuskan untuk menyita harta bendanya. Apabila 

harta denda tidak mencukupi, akan digunakan pidana lain ,seperti pidana penjara 

sebagai pengganti denda dengan perhitungan rata-rata 5 bath perhari. Pidana 

kurungan sebagai pengganti denda tidak boleh lebih dan 1 tahun, kecuali 

pengadilan menjatuhkan pidana denda 10.000 bath ke atas sehingga pengganti 

denda boleh lebih dari 1 tahun, tetapi tidak boleh lebih dari 2 tahun.” 

 Sistem pidana denda di beberapa negara mengenal pidana denda harian, 

seperti Finlandia dan Denmark. Di Finlandia pidana denda umumnya dihitung 

dengan menggunakan gaji atau upah harian yang diperoleh terpidana. Jumlah 

harian pidana penjara dapat diganti dengan denda berdasarkan perolehan upah 

khusus tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas, pembuangan sampah 

sembarangan, dan gangguan keamanan. Denda harian di Finlandia minimal 1 



hari dan maksimal 120 hari, kecuali tindak pidana yang diputus bersamaan 

dengan maksimal 240 hari. Untuk memperoleh besarnya jutnl.ih penghasilan 

dalam 1 hari, terpidana wajib memberikan informasi mengenai 

penghasilannya.Apabila terpidana memberikan keterangan palsu, terpidana 

dapat dipidana penjara 3 bulan.”' 

 Konsep pidana denda di Denmark hampir sama dengan di Finlandia 

dengan menggunakan bentuk denda harian dengan minimal 1 hari dan maksimal 

60 hari denda. Untuk tindak pidana yang dilakukan bersamaan jumlah denda 

tidak dibatasi (sesuai jumlah masing-masing delik). Jumlah denda tidak hanya 

memperhatikan pengahsilan terpidana, tetapi juga mempehatikan hal-hal lain, 

seperti sumber modal, kekayaaan terpidana, dan kewajiban terpidana terhadap 

keluarga. Dalam batasbatas tertentu, polisi dan penuntut umum dapat 

mengenakan denda untuk menghindari penuntutan pidana. Pidana denda yang 

tidak bisa dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang ditetapkan hakim.' 

5. Konsep Pidana Kerja Sosial 

 Pidana kerja sosial merupakan salah satu pembaharuan dalam sanksi 

pidana pokok. Sanksi ini tidak diatur dalam RUU KUHP 2012.' Pidana kerja 

sosial merupakan upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan 

kemerdekaan bertolak dari kenyataan bahwa pidana perampasan kemerdekaan 

semakin tidak disukai, baik dengan pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan 

filosofis, maupun pertimbangan ekonomis.-  

 Atas pertimbangan kemanusiaan, pidana perampasan kemerdekaan 

semakin tidak disukai karena mempunyai dampak negatif yang tidak kecil. 

Dampak tersebut tidak saja terhadap narapidana, tetapi juga terhadap keluarga 

Berta orang-orang yang kehidupannya terganrung dari narapidana tersebut. 

Beberapa dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan” terhadap 

narapidana antara lain sebagai berikut.  

a. Loos of personality 

 Seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri akibat 

peraturan dan tata cara hidup di lembaga pemasyarakatan. 

b. Loos of security 

 Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas 



sehingga merasa kurang aman dan merasa selalu dicurigai atas tindakannya. 

c. Loos of liberty 

 Dengan dikenai pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas. Hal ini 

dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, dan mudah marah 

sehingga dapat menghambat proses pembinaan. 

d. Loos of personal communication 

 Dengan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan kebebasan untuk 

berkomunikasi dengan siapapun dibatasi. 

e. Loos of good and service 

 Selama di lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat merasa kehilangan 

pelayanan yang baik karena semua harus dikerjakan sendiri.  

f. Loos of heterosexual 

 Dengan pembatasan bergerak dan penempatan narapidana menurut jenis 

kelamin jelas narapidana akan merasakan terampasnya naluri seks, kasih 

sayang, dan kerinduan pada keluarga. 

g. Loos of f practige 

 Selama dalam lembaga pemasyarakatan dan munculnya perlakuan yang 

bermacam-macam, baik dari petugas maupun sesama narapidana lainnya, 

dapat menghilangkan harga dirinya. 

h. Laos of belief 

 Akibat perampasan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan narapidana 

dapat menjadi kehilangan rasa percaya diri. 

i. Loos of creativity 

 Narapidana selama menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan karena 

perasaan tertekan dapat kehilangan daya kreativitas, gagasangagasan, dan 

imajinasinya. 

 Narapidana juga akan kehilangan hak-hak tertentu.” Pertama, hak untuk 

memilih dan Atasannya agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-

unsur immoral, dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. Keelnu, hak untuk 

memangku jabatan publik. Atasannya agar publik bebas dari perlakuan manusia 

yang tidak baik. Ketiga, sering pula disyaratkan untuk bekerja pada perusahaan-

perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengenduran dalam batas-batas 



tertentu. Keempat, hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya 

izin usaha, izin praktik (seperti dokter, advokat, notaris, dan lain-lain). Kelima, 

hak untuk mengadakan asuransi hidup. Keenam, hak untuk tetap dalam ikatan 

perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu atasan untuk minta perceraian 

menurut hukum perdata. Ketrjuh, hak untuk kawin. Meski adakalanya seseorang 

kawin saat  menjalani pidana penjara, itu merupakan keadaan luar biasa dan 

formalitas saja.  

 Dalam pertimbangan iilosofis, transformasi konseptual dalam sistem 

pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsepsi 

retribusi ke arah konsep reformasi ikut mendorong munculnya semangat untuk 

mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi. Konsep pemidanaan yang 

hanya berorientasi terhadap pembatasan (punishment to punishment) telah 

digantikan dengan konsep pembinaan (treatment philosophy). Dalam 

pertimbangan ekonomis, kecenderungan untuk mencari alternatif pidana 

perampasan kemerdekaan bertolak pada kenyataan bahwa biaya yang harus 

dikeluarkan untuk membiayat pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan 

sangat besar. Besarnya biaya tersebut antara lain biaya hidup narapidana, seperti 

makan, pakaian, dan sebagainya, yang dari waktu ke waktu menunjukkan angka 

yang relatif besar.} 

 RUU KUHP menyatakan bahwa pidana kerja sosial terbatas sebagai 

pidana pengganti dari pidana penjara yang tidak lebih dari 6 bulan atau pidana 

denda kategori I. Ketentuan pidana kerja sosial sebagai berikut. 

Pasal 86 RUU KUHP 2012 

(I)  Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan 

atau pidana denda tidak lebih daii pidana denda Kategori I maka pidana 

penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja 

sosial. 

(2)  Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), wajib d pertimbangkan hal hal sebagai berikut: 

a.  pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; 

b.  usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 



c.  persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala 

hal yang berhubungan dengan pidana kola sosial; 

d. riwayat sosial terdakwa;  

e.  perlindungan keselamatan kerja terdakwa; 

j.  keyakinan agama dan politik terdakwa; dan 

g.  kemampuan terdakwa membayar pidana denda. 

(3)  Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomensalkan. 

(4)  Adana kera sosial dyatuhkan paling lama: 

a.  dua rates empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berirsia 18 

(delapan belas) tahun ke atas; dan 

b.  seratus dua pulnh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 

(delapan betas) tahun. 

(5)  Pidana keja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 

(tujuh) jam. 

(6)  Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 

12 (dua betas) batas dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam 

menjalankan mata penchariannya dan atau ktgiatan lain yang bermanfaat.. 

(7) Jika terpidana tidak menlenuhi seluruh atau sebagian kewajiban 

menjalankan pidana kola sosial tanpa alasanyanya; saya maka terpidana 

diperintahkan: 

a.  mengulangi selnruh atau sebagian pidana kola Josial tersebut; 

b.  menjalani selurub atau sebagian Pidana penjarayang diganti dengan 

pidana kerja sosial tersebut; atau 

c.  membqyar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan 

pidana kerja sosial atau menjalani pidanapenjara sebagaipengganti 

pidana denda yang tidak dibayar. 

 Bila dibandingkan dengan pidana lain, pidana kerja sosial telah 

diterapkan di banyak negara dalam kebijakan kriminal. Pada tahun 1975, Inggris 

juga telah memberlakukan pidana kerja sosial yang mcnjadi model dari negara-

negara Eropa Barat, seperti Denmark, Jerman, Perancis, Belanda, Norwegia, dan 

Portugal, yang memberlakukan pidana kerja sosial sebagai pidana kerja pokok 

dan alternatif pidana penjara singkat dan denda.  



 Inggris mengenal pidana kerja sosial dengan istilah community service 

orders (CSO) mengalami berbagai perubahan dalam perkembangan zaman. Pada 

mulanya, CSO dimasukan dalam Criminal Act 1972 dan mulai diuji coba di 6 

daerah di Inggris sejak 1973. Sejak tahun 1975, ketentuan CSO telah ada di 

pengadilan-pengadilan, terutama di daerah perkotaan yang luas dan juga daerah 

pinggiran yang selanjutnya berkembang ke seluruh Inggris. Sejak Maret 1979, 

CSO sudah dapat diterapkan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan 

bagi terpidana dewasa di seluruh Inggris. Saat ini, CSO diatur dalam Criminal 

justice and Court Act 2000, Part III, Chapter I (Community Sentences) dan 

Criminal Justice (Community Service Act) 1983, Section . 

 Salah satu pertimbangan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah 

persetujuan terdakwa untuk melaksanakan pidana kerja sosial untuk 

menghindari kesan terdakwa terpaksa melakukan kerja sosial. Jenins pekerjaan 

dan lokasi pelaksanaan kerja sosial tersebut disesuaikan dengan profesi 

terpidana. Selain itu, Romli Atmasasmita juga menilai bahwa faktor kesehatan 

terpidana, keyakinan terpidana, dan jaminan perlindungan bagi terpidana juga 

penting dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.” 

 Dibandingkan dengan pidana lain, pidana kerja sosial merupakan jenis 

sanksi pidana yang telah berkembang di negara-negara maju. Di Belanda pidana 

kerja sosial merupakan bagian dari pidana pokok”  yang diperkenalkan sejak 

tahun 1891 untuk mengurangi beban pidana penjara dalam jangka waktu yang 

pendek, yaitu kurang dari 6 bulan. Pidana kerja sosial dinilai lebih baik karena 

dapat menurunkan jumlah penghuni penjara, menghemat anggaran, dan 

mencegah efek negarif bagi pelaku bila dipenjara. Popularitas pidana kerja 

sosial di Belanda ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pidana kerja sosial 

yang berjumlah 213 pada tahun 1981 menjadi 12.737 di tahun 1995? 

 Di negara Perancis pidana kerja sosial merupakan bagian dari pidana 

pokok yang diatur dalam Chapter I, Article 131-3 French Code (Ad of 9 March 

2004 No. 204). Pidana kerja sosial dalam KUHP Perancis disebut dengan 

community services berdasarkan Chapter I, Article 131-8 French Penal Code 

(Act of 9 March 2004 No. 204) berikut. 

“Where a misdemeanour is punishable by a sentence of imprisonment. 



the court ma)' order the convicted person to perform,.jor a period of 

forty to two hundred aril forty horns, unpaid community serrzce work in 

the interest of public a law body or of an association accredited to set up 

community service work. CommunO, service work may not be imposed 

upon an accused who refuses who is not present at the heaing. The 

president of the court, before passing the sentence, mast inform the 

szrmmonedperson of his ifghtto refuse to perform community service 

work and record his response.  

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

Delik pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara. Pengadilan dapat 

memerintahkan narapidana untuk menjalani 40 sampai dengan 240 jam 

pidana kerja sosial tanpa bayaran di badan hukum millk publik atau 

asosiasi yang dipercayat untuk penempatan kerja sosial. Pidana kerja 

sosial tidak dikenakan pada terdakwa yang menolak atau tidak 

menghadiri kesaksian. Ketua pengadilan sebelum menjatuhkan hukuman 

harus memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya untuk menolak 

menjalani pidana kerja sosial dan mencatat jawabannya. 

 Di negara jepang pidana kerja sosial sudah dikenal sejak tahun 1907 

melalui Act No. 45 of 1907 dengan istilah imprisorunent with work (penjara 

dengan bekerja).52 Imprisonment with work diatur dalam Chapter II, Article 9 

Japan Penal Code (Act No. 45 of 1907) yang berbunyi sebagai berikut. 

Article 12 (Imprisonment with Work) 

(1) Imprisonment with work shall be either for life or with a definite 

term, and the definite term of imprisonment with work shall be not 

less than one month but not more than 20 years. 

(2) Imprisonment with work shall consist of confinement in a penal 

institution with assit ned work. 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

(1) Pidana penjara dengan melakukan pekerjaan selama hidupnya atau 

dalam waktu tertentu. Lama pidana penjara dengan bekerja tidak 

boleh kurang dari 1 bulan, tetapi tidak boleh lebih dari 20 tahun. 

(2) Pidana penjara ini merupakan pemenjaraan dengan bekerja dalam 



lembaga-lembaga hukum. 

 Di Negara Rusia pidana kerja sosial telah dikenal dengan istilah 

compulsory work sejak tahun 1996 yang diatur dalam Chapter IX, Article 44 The 

Criminal Code of The Russian Federation (Act of f 13 June 1996 No. 64 FZ) 

sebagai berikut.  

Article 49 Compulsory Works 

1. Compulsory work consists in the performance of free socially useful 

works by the convicted person during his spare time. The types of 

these works shall be determined by the local se f government bodies. 

2. Compulsory works shall be fixed for a period of 60 to 240 hours, and 

shall be served during not more than four hours a day. 

3. In the event the convicted person maliciously evades performing of his 

compulsory works, the latter shall be replaced with the restriction o f 

liberty or arrest. The time during which the convicted person has 

served the compulsory works shall be counted in case of the 

determination of the term of restricting liberty or arrest at the rate of 

one day of restricted liberty or arrest per eight hours of compulsory 

works. 

4. Compulsory works shall not be imposed upon persons who are demed 

to be invalids of the frist and second groups; pregnand women. 

women with children of less than eight years old year women who 

have allained 55 years of age, upon men who have attained 60 year of 

age, or upon servicemen undergoing military service after call-up.” 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1. Pekerja wajib merupakan kerja sosial untuk narapidana dalam waktu 

senggangnya. Pekerjaan ini dilaksanakan pada badanbadan 

pemerintahan. 

2. Kerja wajib ini ditetapkan selama 60 sampai 240 jam dan 

dilaksanakan perhari tidak lebih dari 4 jam. 

3. Jika narapidana tidak melaksanakan kerja wajib, akan digantikan 

dengan pembatasan kebebasan atau penahanan. Jangka waktu 

narapidana menjalankan pembatasan kebebasan atau penahanan 



selama 1 hari sama dengan 8 jam kerja wajib. 

4. Kerja wajib tidak dikenakan pada narapidana yang tergolong pada 

kelompok pertama dan kedua, wanita hamil, wanita yang mempunyai 

anak berusia di bawah 8 tahun, atau orang yang sedang menjalankan 

dinas militer. 

 Di Finlandia pidana kerja sosial disebut communitj' service yang 

merupakan alternatif dari pidana bersyarat yang mulai dikenal sejak tahun 2001. 

Community service diatur dalam Chapter 11b. Section 2 Fennish Penal Code 

(Act 520 of 2001) yang mengatur sebagai berikut. 

Section 10 — Sanctions Ancillary' to Conditional Imprisonment 

(1) If f conditional imprisonment by itself is to be deemed insufficient 

punishment for the Once. an ancillary fine may be imposed or. if the 

conditional imprisonment exceeds one year; an ancillary community service 

order for at least 20 and at most 90 hours may be imposed. 

(2) A person who has committed an offence when under 21 years of age may be 

subjected to supervision in order to reinforce conditional imprisonment, 

where this is to be deemed justified in view of the social adaptation of the 

perpetrator and the prevention of further offences. 

(3) Fines, community service and supervision imposed in addition to 

conditional imprisonment are subject to the separate provisions on the 

sanction in question. However, ancillary community service may be 

commuted into imprisonment for at least four and at most 90 days.' 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

Bagian 10 - Sanksi Tambahan untuk Penjara Bersyarat 

1. Jika pidana persyarat tidak menjadi sanksi yang cukup bagi pelaku, denda 

tambahan dapat dikenakan sebagai alternatif jika pidana bersyarat tidak 

lebih dari 1 tahun, pidana kerja sosial dapat dikenakan kurang dari 20 jam 

dan tidak lebih dari 90 jam. 

2. Seseorang yang telah melakukan pelanggaran ketika berada di bawah usia 

21 tahun dapat dikenakan pengawasan untuk memperkuat penjara bersyarat. 

Hal ini akan dianggap wajar jika melihat adaptasi sosial pelaku dan 

pencegahan pelanggaran lebih lanjut.  



3.  Pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara sekurang-kurangnya 

4 hari dan tidak lebih dari 90 hari. 

 Di Portugal pidana kerja sosial dikenal dengan sebutan work for 

community. Chapter II Section 3 Article 58 Portuguese Penal Code menyatakan 

bahwa work for community merupakan pidana alternatif untuk pidana penjara 

maksimal 1 tahun dengan terpidana dapat melakukan kerja sosial di badan 

hukum publik ataupun badan hukum privat. Chapter II Section 3 Article 58 

Portuguese Penal Code menyatakan sebagai berikut. 

Article 58 Work for the Community 

1. If an imprisonment sentence not exceeding one_ year is to be imposed upon 

the agent, the court will substitute it for work for the community whenever it 

concludes thereby that the aims of punishment will be achieved in a proper 

and snflicienl form. 

2. Work for the commuruty consists in the per for mance of unpaid services to 

the State, to other public law corporations or to private entities the aims of 

which the court considers of interest to the community. 

3. The work is fixed between 36 and 380 hour;, and it can be done on working 

days, on Saturdays, Sundays and holidays. 

4. The duration of the working periods shall not disturb the usual day's work, 

nor exceed, per day, that which is allowed according to the applicable 

overtime regime. 

5. The penalty of work for the community may only be imposed with the 

consent of the convict.ss 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1.  Hukuman penjara yang kurang dari 1 tahun, pengadilan kapan raja dapat 

memutuskan menggantinya dengan pidana kerja sosial sehingga tujuan 

hukum dapat dicapai dengan baik.  

2. Pidana kerja sosial dilaksanakan tanpa bayaran kepada negara, badan 

hukum publik, maupun badan hukum privat tempat pengadilan 

mempertimbangkan kepentingan masyarakat. 

3. Kerja ini ditetapkan antara 36 sampai 380 jam dan dapat dilaksanakan pada 

hari kerja, Sabtu, Minggu, dan hari libur. 



4. Lama kerja ini tidak akan menggangu kerja tetapnya, tidak lebih perhari 

yang diizinkan untuk berlakunya kerja lembur. 

5. Hukuman kerja sosial ini dijatuhkan dengan persetujuan narapidana. 

 Di negara-negara pecahan Uni Soviet pidana kerja sosial sudah 

dilaksanakan pada awal tahun 2000. Di negara Republik Montenegro dikenal 

dengan sebutan rad u javnom yang merupakan jenis pidana pokok yang bersifat 

alternatif dari pidana denda atau penjara maksimal 3 tahun. Rad rr javnom di 

Republik Montenegro juga mengatur syarat jenis pekerjaan adalah bermanfaat 

bagi masyarakat, tidak merendahkan martabat manusia, tidak mencari 

keuntungan, dan memperhatikan jenis kejahatan dan karakter pelaku. Chapter 

III Article 34 Criminal Code of Republik Montenegro (Act of 2003 No. 70) 

menyatakan sebagai berikut.   

 

 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

Community service 

Article 41 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

Community service 

Article 41 



(1) Community service can be imposed for criminal offences punishable by a 

fine or imprisonment sentence of up to threeyears. 

(2) Community service cannot last shorter than 40 hours nor longer than 240 

hours and shall be pronounced for the period of time that cannot be shorter 

than thirty days nor longer than six months. 

(3) This punishment shall be pronounced with the consent of a criminal 

offender and cannot be longer than forty hours during one month. 

(4) Community service is to be deemed any socially useful work which does not 

offend human dignity and is not done for the purpose of gaining profit.  

(5) When pronouncing this punishment, the court shall pay conrielevation to 

the type of criminal offence committed and to the character of an offender.  

(6) If a criminal offender does not perform the community service, the present 

punishment will be replaced by imprisonment sentence, thus that each f arty 

hours of community service shall be taken as one-month imprisonment 

sentence. 

Pidana Kerja Sosial 

Pasal 41 

(1) Pidana kerja sosial dapat dikenakan kepada pelaku kriminal yang dihukum 

denda atau penjara hingga 3 tahun. 

(2) Pidana kerja sosial ddak kurang dari 40 jam dan tidak lebih dari 240 jam 

dan lama pelaksanaannya tidak kurang dari 30 hari dan tidak lebih dari 6 

bulan. 

(3) Hukuman ini akan dilaksanakan dengan persetujuan dari pelaku kriminal 

dan tidak lebih dari 40 jam sehari. 

(4) Pidana kerja sosial adalah pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat yang 

tidak merendahkan martabat manusia dan tidak mencari keuntungan.  

(5) Ketika penjatuhan hukuman, pengadilan harus mempertimbangkan jenis 

kejahatan dan karakter pelaku. 

(6) Jika pelaku kriminal tidak melaksanakan pidana kerja sosial, hukumannya 

akan digantikan dengan hukuman penjara dan setiap 4 jam pidana kerja 

sosial sama dengan 1 bulan penjara. 

 Di negara Serbia pidana kerja sosial juga merupakan bagian dari pidana 



pokok yang bersifat alternatif pidana penjara maksimal 3 tahun atau pidana 

denda. Serbia juga mengatur bahwa jenis pekerjaan harus disesuaikan dengan 

tujuan hukuman, jenis hukuman, kepribadian pelaku, dan kerelaan 

melaksanakan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial diatur sejak tahun 2003 

pada Chapter Four Article 44 Criminal Code Serbia (Act of 2003 No 39) 

berikut. 

Community Service 

Article 52 

(1) Community service may be imposed for criminal offences punishable by 

imprisonment of up to three years or afine. 

(2) Community service is any socially beneficial work that does not offend 

human dignity and is not peri rmed for profit.  

(3) Community service may not be less than sixty hours or longer than three 

hundred and sixty hours. Community service shall last sixty hours during 

one month and shall be perlormed during a period that may not be under 

one month or more than six months.  

(4)  Inpronouncing this penalty the court shallgive consideration to the pui 

pose of- punishment, have regard to the ttpe of committed criminal o 

fence, personality of the perpetrator and his readiness to perform 

community service. Community service may not be pronounced without 

consent of the offender. 

(5) If the offender fails to perform a number of all any hours of community 

service, the court shall replace this penalty by a term of impnsonment by 

calculating every eight hours of community service as one day of 

imprisonment. 

(6) If the offender fulfils his obligations in respect of community service, the 

court may reduce the pronounced duration of community service by one 

quarter. 

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: 

(1) Pidana kerja sosial akan dikenakan pada pelaku kriminal yang dihukum 

penjara hingga 3 tahun atau pidana denda. 

(2) Pidana kerja sosial adalah pekerjaan yang secara sosial bermanfaat yang 



tidak merendahkan martabat manusia dan tidak mencari keuntungan. 

(3) Pidana kerja sosial tidak boleh kurang dari 60 jam dan tidak boleh lebih 

dari 360 jam. Pidana kerja sosial akan berakhir 60 jam selama 1 bulan dan 

lama pelaksanannya tidak boleh di bawah 1 bulan dan tidak boleh lebih 

dari 6 bulan. 

(4) Dalam menjatuhkan hukuman, pengadilan mempertimbangkan tujuan 

hukuman, jenis hukuman, kepribadian pelaku, dan kerelaan melaksanakan 

pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial tidak dapat dijalankan tanpa 

persetujuan pelaku. 

(5)  Jika pelaku gagal melaksanakan seluruh pidana kerja sosial, pengadilan 

akan menggantikannya dengan hukuman penjara yang dihitung setiap 8 

jam pidana kerja sosial sama dengan satu hari hukuman penjara.  

(6)  Jika pelaku memenuhi kewajibannya dalam menjalankan pidana kerja 

sosial, pengadilan dapat mengurangi seperempat dari lama pelaksanaan 

pidana kerja sosial. 

 Di Armenia pidana kerja sosial disebut dengan public works yang diatur 

dalam Chapter IX, _-Article 54 Criminal Code of Republic Armenia dengan 

aturan sebagai berikut. 

l.  Public works is the execution of free socially usefirl, authoritied work by 

the convict at the expense of his leisure time after basic work or classes, as 

determined by local self government bodies. 

2. The duration of assigned public works shall amount to 3604500 hours. 

3. Public work is assigned as an alternativve punishment to imprisonment, in 

case of written consent of the person to be convicted, which is submitted 

before the court decision is made. 

4. Public work is not assigned to first or second degree dl.iirbled, per:ions 

under l6 at the time of sentencing. pension aoe peg:roils. pregnant women 

and drafted servicemen. 

5. In case of ill faith evasion from per forming public work. the court replacer 

the unperformed part of the public work by arrest or imprisonment of 

certain period.” 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 



1. Public works dilaksanakan secara bebas yang berguna bagi masyarakat 

dikerjakan oleh narapidana dalam waktu luang setelah kerja tetapnya yang 

ditetapkan oleh badan pemerintah lokal. 

2. Lama public works ditetapkan berkisar 360 sampai dengan 1.500 jam. 

Public works ditetapkan sebagai alternatif hukuman penjara dengan persetujuan 

tertulis dari narapidana diajukan sebelum pengadilan membuat keputusan. 

4. Public works tidak dapat ditetapkan kepada orang yang cacat yang ada 

dalam tingkat pertama dan kedua, orang yang berumur di bawah 16 tahun 

saat  hukuman, usia pensiun, wanita hamil, dan orang yang sedang tugas 

militer. 

5. Dalam hal terpidana tidak menjalankan public works, pengadilan dapat 

menggantikan sebagian public works dengan penahanan atau hukuman 

penjara dalam jangka waktu tertentu. 

 Republik Azerbaijan mengenal nidana kerja sosial sebagai public works 

yang diatur dalam Chapter IX, Section III Article 47 Criminal Code of Republic 

Azerbaijan sebagai berikut. 

1. Public works shall consists of performance by condemned in free from the 

basic work or study time of three of charge socially useful works. The 

approriate bodies of the executive power shall determine stnh kind of works. 

2. Public works shall be established for the term f from sixty up two hundred 

fore and can not be more than jar hours a day. 

3. In case of malli ious erasion by condemned from serving public works they 

shall be replaced with restriction of freedom or imprisonment with the 

certain term. Time during which condemned performed public works, shall 

be taken into account at definition term or imprisonment on the certain term 

at the rate one day of restriction of freedom for eight hours of public works, 

or one day of imprisonment on the certain term for twelve hours of public 

works. 

4. Public works can not be applied to persons recognized as invalids of the 

first or second group, to pregnant women, to women having dependent 

children in the age of till eight _years old. to women and men who have 

reached apension age, military men. takin; place at valid urggent military 



service on an appeal.”  

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1. Public works yang dijatuhkan dilaksanakan selepas pekerjaan tetap atau 

lepas dari waktu belajar tanpa meminta bayaran untuk melakukan pekerjaan 

yang berguna bagi masyarakat. Badan-badan usaha menyediakan tempat 

untuk melakukan berbagai pekerjaan it-u. 

2. Public works dibuat dalam jangka waktu 60 sampai dengan 240 jam dan 

tidak lebih dari 4 jam perhari. 

3. Dalam hal public works tidak dijalankan akan digantikan dengan pidana 

pembatasan kebebasan atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. 

Lama waktu penjatuhan hukuman public works untuk 1 hari pidana 

pembatasan kebebasan sama dengan 8 jam public works, atau 1 hari pidana 

penjara dalam jangka waktu tertentu sama dengan 12 jam public works. 

4. Public works tidak dapat diterapkan pada orang yang termasuk dalam 

kelompok pertama dan kedua, wanita hamil, wanita yang memiliki anak di 

bawah 8 tahun, wanita dan pria di usia pensiun, dan orang yang dinas 

militer. 

 Di Hunggaria Section 49 Czminal Code of Hungary (Act of 1978 No. 4) 

pidana kerja sosial dalam KUHP Hunggaria disebut dengan labour in the public 

interest yang diatur sebagai berikut. 

1. A person sentenced to labour in the public interest is obligated to perform 

the work defined for him in the court sentence. 

2. Only such work may be ordered as work in the public interest which the 

convict, light of his health condition and education, is presumed to be 

capable of performing. 

3. Unless otherwise provided r the law the convict shallpedolm the labour in 

the public interest at leant on one day per week, on the weekly day of rest or 

on his day off without remuneration. 

4. The shortest duration of labour in the public interest shall be one day while 

its lowest duration shell be filly days. One day, of work in the  

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1. Narapidana labour in the public interest wajib melaksanakan pekerjaan 



yang diuraikan padanya di pengadilan. 

2. Hanya pekerjaan yang diperintahkan sebagai labour in the public interest 

dengan memperhatikan narapidana, keterangan dan kondisi kesehatan, dan 

pendidikan yang dirasa cakap untuk melaksanakannya. 

3. Jika tidak ada cara lain yang disediakan oleh hukum, narapidana akan 

melaksanakan labour in the public interest sekurangkurangnya 1 hari 

perminggu di hari libur tanpa imbalan. 

4. Lama work in the public interest sekurang-kurangnya 1 hari dan paling lama 

50 hari. 1 hari work in the public interest sama dengan 6 jam kerja. 

 Di Kazakhstan pidana kerja sosial disebut dengan engagement in public 

works diatur pada Section Ill. Article 42 Criminal Code of Republic of 

Katiakhstau (Act of 16 Jule 199; No. 16' diamandemen dengan Act of 9 

December 2004 No. 10) dengan aturan sebagai berikut. 

1. Public works shall consist in the performance without compensation by a 

convict, in the time free from his work or studies, of public useful works, 

the type of which shall be defined by local executive bodies or local self 

government bodies. 

2. Public works shall be established for a period from sixty up to two 

hundred and forty hours, and shall be performed for not longer than four 

hours per week. In case of malicious escape from particpation in public 

works, they shall be replaced by re ,triction of f freedom , arrest or 

deprivation of freedom within the limits or a period stipulated by _ 

Articles 45, 46 and 48. accordingly. In this respect, the time during which 

a convict served in public works shall be taken into account. as one day of 

restriction of freedom. arrest or deprivation of f freedom lor,lour hours 

public works. 

3.  Engagement in public works may not be sentenced upon military 

servicemen, women over fitly years age, an men over sixty, pregnant 

woman, as well as woman having children up to three years, and the 

disabled of group one and two. `' 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1. Public works dilaksanakan narapidana tanpa kompensasi ketika bebas dari 



pekerjaan atau sekolah. .Denis pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat 

akan dijelaskan oleh badan usaha setempat atau badan pemerintah setempat. 

2. Public works akan dibuat lamanya dan 60 sampai 240 jam dan akan 

dilaksanakan tidak lebih dan 4 jam perminggu. Dalam hal narapidana 

mengl-,indari keikutsertaannya dalam public works, mereka akan 

menggantinya dengan pidana pembatasan kebebasan, penahanan, atau 

pencabutan kebebasan dengan batas waktu yang ditetapkan menurut Artikel 

45, 46, dan 48. Berkaitan dengan waktu narapidana menjalankan public 

works Akan diambil perkiraan 1 han pembatasan kebebasan, penahanan, 

atau pencabutan kebebasan sama dengan 4 jam public works. 

3. Tindakan public works tidak boleh dijatuhkan pada orang yang sedang dinas 

militer, wanita yang berumur di atas 50 tahun, laki-laki yang berumur di 

atas 60 tahun, wanita hamil, wanita yang mempunyai anak di bawah umur 3 

tahun, dan orangorang yang termasuk dalam kelompok pertama dan kedua. 

 Di Latvia pidana kerja sosial disebut dengan community service yang 

diatur dalam Chapter IV. Section 40 Criminal Code of Republic of T Latvia 

sebagai berikut. 

1. Community service is compulsag participation in indispensable public 

service which a convicted person or a person* whom community service 

has been specified with a public presecutor'.r injunction regarding penalty, 

serves as punishment by doing work, in the area where he or she resides, 

as ]5ecifred by the community service implementation authorities during 

free time outside regular employment or studies and without remuneration. 

Community service shall be determined for a term of not less than forty 

hours and not exceeding two hundred and eighty hours. Apublicpresecutor 

in determining community work in the injunction regarding penalty may 

apply not more than one half of the length of the maximum community 

service provided for this Section. 

2. Community service is not applicable to persons disabled from working and 

to soldiers. 

3. If f a person sentenced to community service or a person f or whom 

community service has been .pecifed with a public presecutoinjunction 



regarding penalty evades, in bad faith serving the sentence, a court steall 

snblitrrte custodial arrest for the unserved sentence, calculating two hours 

of work as one day of custodial arrest.' 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1. Pidana kerja sosial adalah keikutsertaan wajib yang sangat dibutuhkan 

narapidana yang ditetapkan dengan perintah pengadilan, menjalani 

hukuman dengan bekerja, di daerah tempatnya tinggal, yang ditetapkan oleh 

yang berwenang atas pelaksanaan pidana kerja sosial selama di luar jam 

kerja tetap atau sekolahnya dan tanpa imbalan. Pidana kerja sosial 

dilaksanakan dalam jangka waktu tidak kurang dari 40 jam dan tidak lebih 

280 jam. Perintah pengadilan menjalankan pidana kerja sosial tidak dapat 

ditetapkan lebih dari saw setengah lama maksiinal waktu dari pidana kerja 

sosial yang disediakan di Section ini. 

2. Pidana kerja sosial tidak dapat diterapkan pada orang yang tidak mampu 

untuk bekerja dan untuk tentara. 

3. jika narapidana kerja sosial atau orang yang ditetapkan menjalankan pidana 

kerja sosial dengan perintah pengadilan menghindari pelaksanaan hukuman 

itu, pengadilan akan menggantinya dengan penahanan untuk hukuman yang 

belum dijalani terhitung 2 jam kerja sama dengan 1 hari penahanan. 

 Di Moldova pidana kerja sosial disebut dengan non paid work for the 

benefit of the community yang diatur berdasarkan Chapter VII, Article 67 

Criminal Code of Republic of Moldova (Act of 18 April 2002 No. 985-XV). 

Pidana kerja sosial dalam KUHP ini diatur sebagai berikut. 

1. Non paid work for the benefit of the community metul.i getting the convict 

involved in a lion paid, socially Ilselnl activity. olitcile his basic works or 

studies program, determined by the local' pi h& atl,mlli rtratiorr bodies. 

2. Non paid work jor the benefit of the community xilI be established between 

60 hours and 240 hours and no more than 4 hours per day will be executed. 

3. In case of ill will elusion of the convict from non paid work for the benefit of 

the community,this punishment will be replaced by arrest,8 hours of non 

paid work the benefit of the community being equivalent to one day of arrest 

or by fine. 



4. Non paid work for the benefit of the community cannot be established for 

individuals recognized as first and second degree disabled persons, 

pregnant women, women who have children under the city of 8_years,for 

juveniles who are under the age of 16 years and to per:,orrs who reached 

the retirement age. 

5.  Non paid work for the benefit of the community will be earned out within a 

maximum period of 18 months. period which will be calculated from the 

date when the final sentence was proiromiced” 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1. Pidana kerja sosial maksudnya melibatkan narapidana ke dalam kegiatan 

yang bermanfaat bagi masyarakat dan tanpa bayaran di luar kerja tetap atau 

sekolahnya yang dilakukan pada badan pemerumtahan setempat. 

2. Pidana kerja sosial akan dibuat antara 60 jam sampai 240 jam dan tidak 

lebih dari 4 jam perhari akan dilaksanakan. 

3. Dalam hal narapidana tidak menjalankan pidana kerja sosial hukuman ini 

akan digantikan dengan penahanan. 8 jam pidana kerja sosial sama dengan 1 

hari penahanan atau denda. 

4. Pidana kerja sosial tidak dapat diterapkan pada orang yang termasuk pada 

derajat pertama dan kedua, wanita hamil, wanita yang mempunyai anak di 

bawah 8 tahun, remaja yang berusia di bawah 16 tahun, dan orang yang 

lanjut usia. 

5. Pidana kerja sosial akan dijalankan selama 18 tahun. Waktu ini akan 

dikalkulasikan dari tanggal ketika putusan akhir diumumkan. 

 Di Ukraina pidana kerja sosial diatur dalam Chapter X. Article 56 

Criminal Code of Ukraina (Act of 5 April 2001 No. 2341-III) dengan aturan 

sebagai berikut. 

1. Community service consists in performance, by a convicted person during 

hours  free from work or studies, of unpaid work valuable to the community, 

as determined by the local government authorities. 

2. The term of community service imposed may be from 60 to 240 hours and its 

duration in any s ogle day may not be longer tharr, four hours. 



3. Community service not be imposed upon persons who have been certified to 

have a first or a _second degree disability, pregnant woman, persons of 

retirement age and military servants in active service. 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1. Pidana kerja sosial dilaksanakan narapidana selama di luar jam kerja tetap 

atau sekolahnya, bekerja tanpa bayaran, dan bermanfaat di masyarakat yang 

diadakan pemerintah setempat yang berwenang. 

2. Lama pidana kerja sosial yang dikenakan dan 60 sampai 240 jam dan 1 hari 

tidak boleh lebih dari 4 jam. 

3. Pidana kerja sosial tidak dapat dibebankan kepada orang yang termasuk 

pada derajat pertama dan kedua, wanita hamil, orang yang berusia lanjut, 

dan orang yang aktif di dinas milker. 

 Di Macedonia pidana kerja sosial dikenalkan dengan work for ,general' 

benefit rang diatur dalam _Artule 586. Code of Criminal Republic of Macedonia 

Act  of 13 September 2005 N o.1078) sebagai berikut. 

1. For the criminal activities” which the law pre'rcribe.c a monetary flue or 

an imprisonment sentence of up to three year. the court may, after an 

agreement with the perpetrator. apply the work lor general benefit measure 

instead of imprisonment. if the dime has been committed under extenuating 

circumtances and if the perpetrator had not been convicted previously. 

2. The measure shall be applied for a time period from 40 to 240 hours during 

which the defendant must work without any compensation, within state 

authority, public enterprise, public institution or a humanitarian 

organkation, during state holidays, Saturdays and s ndays and not less than 

five hours per week, daring a period of at most 12 months. If there exist 

health or ju.,ttiflable personal reasons, the coltmay extend the execution of 

the measure for at most six months.  

3. If f the court passes a judgement stipulating a monetary fine of up to 90 

daily fines or the denar equivalent of 1,800 euros or an imprisonment 

sentence, it may decide, upon a request from the perpetrator. to exchange 

the passed sentence for work for general benefit, under the following terms: 

one day of imnprisonment. one daily fine or the denar equivalent of 20 ems 



shall be exchanged for three hours work for general benefit and the total 

number of hours may not exceed 240 hours. When deciding to exchange the 

sentence with the work *general benefit measure the court will take into 

account the severity of the crime, the level of criminal responsibility; if the 

defendant had been convicted before and any compensation of the damages 

and removal of the harmful consequences of the crime 

4. The court shall supervise the firllment of the obligations of the convicted 

person, in accordance with a procedure specified by law. 

5.  If the convicted person firl7s to_fitllill or inappropriately fulfils hislher 

obligations, the count seal' send himlher a written wanting and f hel she 

continues to behave this may, the court may decide to increase the nrunbe of 

hours or to extend the time period for the measure for at most three months. 

if there exist justifiable reasons. or to replace the remainder of the measure 

with a fine or an imprisonment sentence so that every three hours of general 

benefit work will be replaced with one day of imprisonment or one daily 

fine. When deciding to replace the measured with a fine or imprisonment, 

the court shall be guided by the severity of the crime. the level of criminal 

accountability and the attitude of the convicted person towards the applied 

work for general benefit measure. 

6.  If the convictedperson fails to perform the work forgeneral benefit, applied 

as a replacement for a fine or an imprisonment sentence (paragraph 3), the 

court shall pass a decision stipulating the enforcement of the original 

sentence. The work obligation that the perperator has fulfilled shall count 

towards the total sentence, and every three hours of general benefit work 

shall count as one daily fine or one day of imprisonment or the denar 

eqlriralent of 20 euros. `' 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1. Untuk kejahatan hukum yang menetapkan denda atau hukuman penjara 

hingga 3 tahun, setelah mendapat persetujuan dari pelaku menerapkan 

pidana kerja sosial sebagai pengganti hukuman penjara jika kejahatan yang 

dilakukan ringan dan pelaku tidak pernah menjadi narapidana sebelumnya. 

2. Tindakan ini akan ditcrapkan untuk waktu 40 sampai 240 jam selama 



narapidana bekerja tanpa upah, dengan kewenangan negara, perusahaan 

negara, lembaga negara atau organisasi kemanusiaan, selama hari libur 

negara, hari Sabtu dan Minggu tidak kurang dari 5 jam perminggu, paling 

lama 12 bulan. Jika ada atasan kesehatan atau atasan yang dapat dibenarkan, 

pengadilan akan memberikan pelaksanaan rindakan ini paling lama 6 bulan. 

Jika pengadilan menjatuhkan hukuman dengan menetapkan denda sampai 90 

hari denda harian atau denarsama dengan 1.800 euro atau hukuman penjara, 

pengadilan dapat memutuskan, sesuai permintaan dari pelaku untuk 

mengganti penjatuhan hukuman pidana kerja sosial dengan mengikuti 

jangka waktu: 1 hari hukuman penjara, 1 denda harian atau denar sama 

dengan 20 euro akan diganti dengan 3 jam pidana kerja sosial dan seluruh 

jumlah waktu tidak akan melebihi 240 jam. Ketika putusan untuk mengganti 

hukuman dengan pidana kerja sosial, pengadilan akan memberikan 

penjelasan keburukan dari kejahatan dan tingkat dari pertanggungjawab:tn 

jika tertuduh telah menjadi narapidana sebelumnya dan beberapa ganti rugi 

dari kerusakan akibat kejahatan itu.  

4. Pengadilan akan mengawasi pemenuhan kewajiban narapidana menurut 

prosedur yang ditetapkan oleh hukum. 

5. jika narapidana gagal memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajiban 

yang tidak sesuai, pengadilan akan mengirimkan surat peringatan. jika 

narapidana meneruskan kelakuannya, pengadilan memutuskan untuk 

menambah jumlah waktu atau memberikan lama waktu untuk tindakan ini 

paling lama 3 bulan jika ada atasan yang dapat dibenarkan atau 

menggantikan sisa dari tindakan ini dengan denda atau hukuman penjara, 

setiap 3 jam pidana kerja sosial akan digantikan dengan 1 hari penjara atau 

1 hari denda harian. Ketika putusan penggantian tindakan dengan denda 

atau penjara, pengadilan akan diarahkan oleh kejahatan kekerasan, tingkat 

pertanggungjawabannya, dan sikap narapidana terhadap penerapan pidana 

kerja sosial. 

6. Jika narapidana gagal melaksanakan pidana kerja sosial, sebagai pengganti 

diterapkan denda atau hukuman penjara (paragraf 3). Pengadilan akan 

menjatuhkan putusan menetapkan pelaksanaan hukuman yang semula. 



Kewajiban pekerjaan yang telah dipenuhi pelaku akan dihitung keseluruhan 

hukuman dan setiap 3 jam pidana kerja sosial akan dihitung sama dengan 1 

hari denda harian atau 1 hari hukuman penjara atau denar seimbang dengan 

20 euro. 

 Di Bosnia and Herzegovina pidana kerja sosial dikenal dengan istilah 

community service yang diatur dalam Chapter VII,_Article 43, Criminal Code of 

Bosnia and Hercegovina (Act of 20031X. 36) sebagai berikut. 

1. When the court assesses and imposes imprisonment for a term not exceeding 

six months, at the same time it may decide that such punishment, with the 

consent of the accused. be replaced with community service. 

2.  The decision to replace imprisonment with community service shall be 

based upon the asessment that, considering all the circumtauces 

determining the type and range of the sentence, the execution of impsunment 

would not be necessary to realise the purpose of. punishment. but at the 

same time a suspended sentence would- not he sufficient to accompalish the 

general propose of criminal sanctions. 

3. Community serr'ice shall be determined for a duration proportional to he 

imposed imprisonment, from a minimum of ten to a maximum of sixty 

working days. The period forperforming community service shall be neither 

shorter than one month nor longer than one year. 

4. In assesing the duration of community service, as well as the period fr its 

performance. the court shall take into consideration the imposed 

imprisontment that is being subtituted and perpetrators possibilities 

regarding personal circumtances and employment. 

5. When upon the eApiry of determined period, the convicted person has not 

completed or has only partly completed the community service, the court 

shall render a decision on the execution of imprisonment for a period 

proportional to the unfulfilled communnity service. 

6. The subtitutron of imprisonment with communtity service may also be 

applied in the case of subtituting a fine with imprisonment pursuant to 

article 47 (subsitusion ofn fine) of this Code. 

7. Placement in community service as to the type and the place of work shall 



be made by the Ministry of Justice, taking into consideration the capacities 

and the skills of the convicted person.` 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1. Ketika pengadilan menentukan dan membebankan hukuman penjara dalam 

jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan, di waktu yang sama pengadilan dapat 

memutuskan hukuman dengan persetujuan terdakwa yang digantikan 

dengan pidana kerja sosial. 

2. Keputusan unruk mengganti hukuman penjara dengan pidana kerja sosial 

akan didasarkan pada pemeriksaan, mempertimbangkan keadaan, dan 

hukuman. Pelaksanaan hukuman penjara tidak akan dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan hukuman, tetapi pada waktu yang sama hukuman rang 

bersyarat tidak akan cukup untuk mencapai tujuan umum dari sanksi). 

3. Pidana kerja sosial akan dilaksanakan dengan waktu yang seimbang untuk 

dikenakan hukuman penjara, minimal 10 hari dan maksimal 60 hari kerja. 

Lama pelaksanaan pidana kerja sosial tidak akan lebih singkat dari 1 bulan 

dan tidak lebih lama dari 1 tahun. 

4. Dalam menentukan lama pidana kerja sosial, sama baiknya dengan 

pelaksanannya, pengadilan akan mempertimbangkan pengenaan hukuman 

penjara yang digantikan dan kemungkinan keadaan pribadi pelaku dan 

pekerjaannya. 

5. Ketika batas waktu pelaksanaan lewa, narapidana tidak menyelesaikan atau 

hanya menyelesaikan sebagian pidana kerja sosial, pengadilan akan 

memberikan keputusan pelaksanaan hukuman penjara untuk lama waktu 

pidana kerja sosial yang tidak terpenuhi. 

6. Penggantian hukuman penjara dengan pidana kerja sosial juga diterapkan 

dalam hal penggantian hukuman denda dengan hukuman penjara sesuai 

dengan Artikel 47 (Pengganti Hukuman Denda) dalam kitab ini.  

7. Penempatan pidana kerja sosial sebagai jenis dan tempat bekerja akan 

dibuat hakim berdasarkan pertimbangan kemampuan dan keahlian 

narapidana. 

 Di Kroasia pidana kerja sosial disebut dengan forced labor yang diatur 

oleh Article 50, Criminal Code of Kroasia (Act of 15 July 2003 No. 111. Pidana 



kerja sosial dalam KUHP Kroasia diatur sebagai berikut. 

I.  Forced labor represent labor with remuneration for the benefit of society in 

the place determined by the decision execution anthorzty in the instances 

specified in the ,Special Pail of this Code. 

2. Forced labor shall be imposed for 100 to 500 hours. Forced labor hall be 

imposed of duration of at least 3 hours per day. 

3. The unserved term of the convict who deliberately evades, forced labor shall 

be replaced by incarceration at the rate of 24 hours of labor to 1 working 

day of incarceration. 

4. Forced labor may not be imposed on the persons unable to work, pregnant 

women, women with children under the age of 3, women over 55 year' ol 

age, as well as men over 60 year of age and persons in the active military 

service. rc 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1. Kerja paksa melambangkan pekerjaan tanpa upah yang bermanfaat bagi 

masyarakat di tempat yang dilaksanakan dengan kcputusan eksckusi dari 

yang berwenang dalam hal yang ditetapkan dalam bagian khusus di kitab iii.  

2. Kerja paksa dikenakan 100 sampai 500 jam. Kcrja paksa akan dikenakan 

paling lama 3 jam perhari. 

3. Waktu yang tidak dikenakan narapidana dcngan sengaja menghindarian 

kerja paksa akan digantikan dengan pengurungan dalam tempo 24 jam kerja 

paksa ke 1 hari kerja pengurungan. 

4. Forced labor tidak dikenakan kepada orang yang tidak sanggup bekerja, 

wanita hamil, wanita dengan anak di bawah usia 3 tahun, wanita yang 

berumur di atas 55 tahun, laki-laki yang berumur di atas 60 tahun, dan orang 

yang aktif di dinas militer. 

 Di Mongolia pidana kerja sosial disebut dengan community service 

(pidana kerja sosial). Pidana kerja sosial di sini sebagai pengganti dari pidana 

penjara yang dijatuhkan hingga 6 bulan. Community service diatur dalam 

Chapter V Article 54 Ciminal Code of  Mongolia sebagai berikut. 

1. when the court assessess and imposes imprisonment for the duration of up 

to six months, it miry at same time decide that such punishment, with the 



consent of the convict. be replaced with community service. 

2. The decision to replace imprisonment with community service shall be 

based upon the assessment that, considering all the circumtances 

determining the t)pe and range of the sentence, the execution of 

imprisonment would not be necessary to realke the purpose of punishment, 

and at the same time a non custodial measure would not be sufficient to 

accomplish the general purpose of criminal sanctions. 

3. Community service shall be determined for a duration proportional to the 

imposed imprisonment, from a minimum of ten to a maximum of sixty 

working days. The period for performing community service shall neither be 

shorter than one month nor loner than oiic year. 

4. In assessing the duration of community .cllice. as weir as the period for its 

performance, or'mance, the court shall take into consldelatlon the 

prolionliced imprisonment which is being subtituted and the perpetrators 

possibilities regarding personal circnmtances and employment. 

5. when, upon the eppil y of the determined period, the convict has not 

completed or has only partly completed the community service, the court 

shall render a decision on the execution of imprisonment does not exceed 

six months. 

6. The replacement of imprisonment with community service may also be 

applied in the case of subtituting a fine with imprisonment pursuant to 

Article 52, paragraph 3 of this code, when such an imprisonment does not 

exceed six months.  

7. Placement in community service (the type and the pace of work) shall be 

made by the agency fir the execution of criminal «nations, taking into 

consideration the capacities and the skills of the convicted person.”  

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 

1. Ketika pengadilan memutuskan dan mengenakan pidana penjara hingga 6 

bulan, itu sama waktunya untuk memutuskan hukuman lain dengan 

persetujuan narapidana digantikan dengan pidana kerja sosial. 

2. Putusan untuk mengganti pidana penjara ke pidana kerja sosial akan 

didasarkan pada pemeriksaan, pertimbangan semua keadaan, pelaksananaan, 



Berta tipe dan jenis hukuman. Pelaksanaan imprisonment (pidana penjara) 

tidak dibutuhkan untuk mencapai tujuan hukuman. Pada waktu yang sama 

tindakan noncustodial cukup untuk mencapai tujuan dari sanksi pidana. 

3. Pidana kerja sosial akan dilaksanakan untuk waktu seimbang dengan yang 

dikenakan pidana penjara minimal 10 hari dan maksimal 60 hari kerja. 

Lama pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh lebih singkat dari 1 bulan 

dan tidak lebih dari 1 tahun. 

4. Dalam pemeriksaan lama pidana kerja sosial, sama baiknya dengan pidana 

kerja sosial yang dilaksanakan, pengadilan akan mengambil pertimbangan 

pengumuman pidana penjara yang digantikan dan pengamatan keadaan 

pribadi yang memungkinkan dan pekerjaannya. 

5. Ketika lama pelaksanaan telah jatuh tempo narapidana tidak menyelesaikan 

atau hanya sebagian melaksanakan pidana kerja sosial, pengadilan akan 

memberikan keputusan pelaksanaan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan. 

6. Penggantian pidana penjara ke pidana kerja sosial dapat juga diterapkan 

dalam hal penggantian pidana denda dengan pidana penjara yang sesuai 

dengan Artikel 52, paragraf ke-3 untuk pidana penjara yang tidak lebih dari 

6 bulan.  

7. Penempatan pidana kerja sosial (tipe dan tempat kerja) akan dibuat oleh 

lembaga pelaksanaan sanksi pidana dengan mempertimbangkan kemampuan 

dan keahlian dari narapidana. 

 Di Estonia pidana kerja sosial diatur dalam Chapter III, Article 69, 

Criminal Code of Estonia hanya sebagai pengganti imprisonment yang 

dijatuhkan hingga 2 tahun yang diatur sebagai berikut. 

1. 1 f a court imposes imprisonment of up to two years, the court may subtitute 

the imprisonment by community service. One day of imprzconme;rt 

corresponds to two hours of community service. Imprisonment shall be 

subtituted by community service only with the consent of the convicted 

offender. 

2. The duration of community service shall not exceed 8 hours a day. If a 

convicted offender performs community service during free time from his or 

her other work or Jtudie. the duration of community Service shall not 



exceed four horns a day. A convicted offender shall not be remunerated for 

community service. 

3. If court imposes commumty service, the court shall determine the term or 

the performance of the service which shall not exceed twenty four months. 

On the basis of a report of the probation officer; the court ma) suspend the 

running of the term due to an illness or funnily situation of the convicted 

offender, or for a period for which the convicted offender is called up for 

active or training exercises in the Defence Forces. 

4. In the performance of f` community service, a convicted offender shall 

observe supervisory requirements and perform, pursuant to the provisions 

of Article 75 of this Code, the obligations imposed on him or her. 

5. Legislation which regulates health protection and occupational health and 

safety extends to convicted offenders who perform community service. If 

necessathe court may, before subtitutirag imprisonment by community 

service, order the medical examination of the convicted offender in order to 

ascertain whether the state of health of the convicted offender enables him 

or her to perform community service.  

6. If a convicted offender evades community service, fails to comply with 

supervisory requirements or to perform the obligations imposed on him or 

her, the court may on the ba.c s of a report prepared by the probation 

officer, ertorce the imprisonment imposed on the convicted offender. In the 

case of . execution of the imprisonment, the sentence shall be deem(l' to be 

served to the extent of the community service, whereas two hour: of 

community service correspond to one day of imprisonment. 

7. If a convicted offinder commits another criminal offence during the 

performance of community service and is sentenced to imprisonment the 

unserved part of the community service imposed on the convicted offender 

shall be substituted for pursuant to the ratio provided for in subsecion 6 of 

this section. `The aggregate punishment shall be imposed pursuant to the 

provisions of subsection 65 (2) of this Code.” 

Terjemahan bebasnva sebagai berikut. 

1. Jika pengadilan mengenakan pidana penjara hingga 2 tahun, pengadilan 



dapat mengganti dengan pidana kerja sosial. 1 hart pidana penjara sama 

dengan 2 jam pidana kerja sosial. Pidana penjara akan digantikan dengan 

pidana kerja sosial hanya dengan persetujuan dari narapidana. 

 

2. Lama pidana kerja sosial tidak lebih dari 8 jam perhari. Jika narapidana 

melaksanakan pidana kerja sosial selama waktu luang dari pekerjaan atau 

sekolahnya, lama pidana kerja sosial tidak lebih dari 4 jam perhari. 

Narapidana tidak akan diupah untuk pidana kerja sosial. 

 

Jika mengenakan pidana kerja sosial, pengadilan akan menetapkan jangka waktu 

pelaksanaan pidana kerja sosial tidak akan lebih dari 24 bulan. Berdasarkan 

laporan dari pengawas, pengadilan dapat menghentikan sementara waktu 

jatuh tempo untuk penyakit atau keadaan keluarga dari narapidana, atau 

untuk narapidana yang dipanggil dinas militer pada angkatan bersenjata. 

4. Dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, narapidana harus mematuhi 

persyaratan yang berkenaan dengan pengawasan dan pelaksanaan sesuai 

dengan Artikel 75 dari Iiitab ini kewajiban-kewajiban yang dibebankan 

kepadanya. 

5. Pembuatan undang-undang yang mengatur perlindungan kesehatan dan 

keselamatan diberikan untuk narapidana yang melaksanakan pidana kerja 

sosial. Jika dibutuhkan, pengadilan dapat, sebelum penggantian pidana 

penjara dengan pidana kerja sosial, melakukan pemeriksaan kesehatan 

narapidana untuk memastikan keadaan kesehatan narapidana 

memungkinkan untuk melaksanakan pidana kerja sosial. 

6. Jika narapidana menghindari pidana kerja sosial, gagal untuk mematuhi 

persyaratan pengawasan, atau melaksanakan kewajiban terhadapnya, 

pengadilan dapat, berdasarkan laporan yang disiapkan olch pengawas, 

melaksanakan pidana penjara yang dikenakan pada narapidana. Dalam hal 

pelaksanaan pidana penjara hukuman akan dipertimbangkan untuk 

membatasi pidana kerja sosial dengan 2 jam pidana kerja sosial sesuai 

dengan 1 hari pidana penjara. 

7. Jika narapidana melakukan kejahatan lain selama pelaksanaan pidana kerja 



sosial dan dihukum penjara, bagian pidana kerja sosial yang tidak 

dikerjakan dikenakan pada narapidana yang akan digantikan dengan 

perbandingan yang sesuai dalam bagian 6 pada seksi ini. Penjumlahan 

hukuman dikenakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2).  

 Di Denmark pidana kerja sosial dikaitkan dengan pidana percobaan 

(pidana bersyarat) 6 sampai 8 bulan penjara. Pihak yang dapat dipidana kerja 

sosial ialah pengemudi dan pemabuk. Masa kerja minimal 40 jam dan maksimal 

200 jam. Banyak hambatan sebenarnya dalam menerapkan pidana kerja sosial, 

mulai tantangan dari serikat pekerja, atasan masih banyak pengangguran, dan 

bagaiinana terpidana dapat diberi pekerjaan. Oleh karena itu, sebelum seseorang 

dijatuhi pidana, laporan dari Krzmina foicogen (badan yang mengawasi pidana 

bersyarat) diminta terlebih dahulu. 

Laporan itu mengenai keadaan keluarga, sejarah pekerjaan, dan 

pendidikan terpidana. Laporan itu untuk menentukan dapat tidaknya terpidana 

dikenakan pidana kerja sosial. Laporan ini menyangkut perkiraan apakah pidana 

ini akan sukses mencapai tujuannya atau tidak. Laporan khusus datang dari 

hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukumnya. Terpidana harus 

menyetujui untuk dikenakan pidana kerja sosial.' 

 Di samping itu, ada negara seperti Swedia yang menolak pidana kerja 

sosial dengan atasan masih kurang angka-angka mengenai efektivitas kerja 

sosial. Kerja sosial memerlukan keahlian, sedangkan mayoritas penghuni 

penjara Swedia adalah pemabuk dan pecandu narkotika yang tidak tahu bekerja. 

Pekerjaan di Swedia bersifat profesional sehingga sulit melaksanakan kerja 

sosial dan bekerja adalah jalan hidup. Kesulitan kerja sosial itu dipandang 

sebagai pidana. 

 Di Skotlandia pidana kerja sosial disebut dengan community service 

order. Pengadilan memutuskan untuk menghukum pelaku dengan melakukan 

pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat selama 80 sampai 240 jam. Pidana 

kerja sosial di sini biasanya adalah melakukan pekerjaan mengecat, menghias, 

berkebun, bercocok tanam dan proyek lingkungan, memperbaiki perabot orang-

orang miskin, dan membantu pasien yang mengalami gangguan jiwa. Pengadilan 

akan melihat keahliannya dan ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki 



pelaku. jika narapidana tidak menyelesaikan pidana kerja sosialnya, narapidana 

akan menjalani pidana penjara atas waktu pidana kerja sosial yang belum 

dijalani. Pengadilan terlebih dahulu akan melihat atasan tidak menjalankan 

pidana kerja sosial, baik sebagian ataupun seluruhnya.-' 

6. Konsep Pidana Tambahan dalam KUHP 

 Selain pidana pokok, KUHP juga mengatur mengenai pidana tambahan, 

yaitu pidana yang bersifat suplemen agar tujuan pemidanaan dapat tercapai. 

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian bab II yang terdiri 

atas (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, 

dan (c) pengumuman keputusan hakim. Melihat namanya, sudah nyata bahwa 

pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. 

Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam 

perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya 

dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. 

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu 

 Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-

hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-

hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut 

Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di hidang kehormatan. 

Berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam 

dua hal, yaitu (1) tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan 

keputusan hakim; dan (2) tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka 

waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. 

 Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila 

diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak 

pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan 

hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 

363, 365, 372, 374, dan 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim 

tidak untuk selama-lamanya, tetapi dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila 

terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup. 

 Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP. Pertama, 

hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Pada pencabutan 



hak memegang jabatan, hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari 

jabatannya. Dalam aturan-aturan khusus ditentukan bahwa penguasa lain yang 

melakukan pemecatan tersebut. Kedua, hak menjalankan jabatan dalam angkatan 

bersenjata atau TNI Ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 

diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Keempat, hak menjadi penasihat 

atau pengurus menurut hukum: hak menjadi wall pengawas, pengampu, atau 

pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. Kelima, hak untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

 Lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dilakukan oleh hakim. 

Pasal 38 ayat (1) KUHP telah menentukan bahwa lama pencabutan hak sebagai 

berikut. 

1) Jika pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana mati atau seumur 

hidup, lama pencabutan hak-hak tertentu berlaku seumur hidup. 

2) Jika pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara sementara 

atau kurungan, lama pencabutan hak itu sama dengan lama pidana pokok, 

yakni sekurang-kurangnya selama 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun 

lebih lama dari pidana pokoknya. 

3) Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda, pencabutan hak-

hak tertentu paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun.  

b. Perampasan Barang-barang Tertentu 

 Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan 

pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama. Para kaisar Kerajaan 

Romawi menerapkan pidana perampasan sebagai politik hukum yang bermaksud 

mengeruk kekayaan sebanyakbanyaknya untuk mengisi kasnya. Pidana 

perampasan muncul dalam WvS Belanda dan berdasarkan konkordasi dikenal 

pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 39. Barang-barang yang dapat 

dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain (1) benda-

benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misalnya uang 

palsu; dan (2) benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk 

melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya pisau yang digunakan 

terpidana untuk membunuh. 

 Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang 



tertentu bersifat fakultatif atau tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk 

dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang 

menjadi keharusan (imperatif). Misalnya, pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata 

uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), dan Pasal 275 (menyimpan 

bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang). 

 Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut 

ditetapkan dirampas untuk negara dan bukan untuk dimusnahkan, ada dua 

kemungkinan pelaksanaan, yaitu apakah saat putusan dibacakan (1) barang 

tersebut telah terlebih dahulu diletakkan di bawah penyitaan, atau (2) atas 

barang tersebut tidak dilakukan sita. Ketentuan pertama berarti eksekusi 

terhadap barang sitaan tersebut dilakukan pelelangan di muka umum menurut 

peraturan yang berlaku dan hasilnya di masukkan ke kas negara (Pasal 42 

KUHP). Apabila kemungkinan kedua yang terjadi, eksekusinya berdasarkan 

pada Pasal 41, yaitu terpidana bolch memilih apakah akan tetap menyerahkan 

barang-barang yang disita atau menyerahkan uang seharga penafsiran hakim 

dalam putusan. Apabila terpidana tidak mau menterahkan satu di antara 

keduanya, harus dijalankan pidana kurungan sebagai pengganti. Pidana 

kurungan pengganti perampasan barang lebih lanjut dijelaskan dalam KUHP 

Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi jika denda tidak dihayar; lalu diganti dengan 

kurungan. 

 Dalam praktik, pidana tambahan berupa pernyataan disitanya barang-

barang tertentu seringkali hanya merupakan suatu tindakan pencegahan belaka 

yang dilakukan dengan cara merusak atau dengan menghancurkan benda-benda 

yang telah dinyatakan sebagai disita, baik merupakan benda yang telah 

dihasilkan oleh suatu kejahatan maupun merupakan benda yang telah digunakan 

untuk melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, pidana tambahan berupa 

pernyataan disitanya barang-barang tertentu yang semula untuk menjadi suatu 

pidana seringkali telah berubah fungsinya menjadi politerecitelijke 

nernietigning, yakni pengrusakan yang dilakukan terhadap barangbarang 

tertentu yang menurut sifatnya berbahaya agar benda-benda tersebut jangan 

sampai dapat digunakan oleh orang lain untuk tujuantujuan yang bersifat 

melawan hukum. Akan tetapi, benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis 



yang cukup tinggi pada umumnya oleh hakim hanya akan dinyatakan disita 

untuk kepentingan negara tanpa disertai perintah untuk merusak atau 

memusnahkannya. 

c. Pengumuman Keputusan Hakim 

 Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat 

diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur 

dalam Pasal 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, dan seterusnya, serta 

Pasal 396 dan seterusnya KUHP. Pada umumnya, putusan hakim harus 

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP). 

Apabila tidak, keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan 

pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. Pidana pengumuman 

putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan 

seseorang dari pengadilan pidana. jadi, dalam pengumuman putusan ini hakim 

bebas untuk menentukan cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat 

kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya 

ditanggung terpidana. 

 Penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja yang bersifat 

mencegah secara khusus mengingat penjatuhan pidana tambahan ini akan 

menyulitkan terpidana untuk kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di 

sisi lain, penjatuhan pidana ini juga membuat terpidana menjadi tidak dapat 

melakukan kembali tindak pidana yang sejenis di kemudian hari. Itu karena 

hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan 

melakukan tindak pidana yang sejenis apabila ia diterima bekerja di jawatan atau 

perusahaan manapun atau apabila orang ingin berhubungan dengan terpidana 

setelah selesai menjalankan pidananya. 

 Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang bersifat 

mencegah secara umum karena setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara 

akan menindak secara tegas siapapun yang melakukan tindak pidana yang sama 

seperti yang telah dilakukan oleh terpidana. Bahkan, bukan tidak mungkin 

bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh 

semua orang. 

d. Pidana Tambahan di Luar KUHP 



 Pengaturan mengenai hukuman tambahan juga terdapat dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP memang tidak membatasi bahwa 

hukuman tambahan tersebut terbatas pada tiga bentuk di atas saja. Dalam 

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, 

misalnya, diatur juga mengenai hukuman tambahan lain selain tiga bentuk 

tersebut, yakni ada dalam Pasal 18 berikut.  

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 tempat tindak pidana 

korupsi dilakukan. 

2) Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan 

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 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. 

 Ada pula ketentuan-ketentuan pidana tambahan lain yang tercantum 

dalam undang-undang lainnya. Pertama, pencabutan izin usaha (Undang-

Undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian). Kedna, pembayaran  ganti 

rugi (Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Ketiga, 

pembubaran korporasi yang diikuti likuidasi (Undang-Undang nomor 15 tahun 

2002 tentang Pencucian Uang). Keempat, larangan menduduki jabatan direksi 

(Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat). Kelima, perintah penghentian kegiatan tertentu 

(Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). 

 Eksistensi dari penegakan hukum pidana material adalah sejauh mana 

suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan 

secara cepat dan tepat. Hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu 

putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat 

tidaknya isi dari putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh jaksa selaku 

eksekutor. Putusan hakim pada dasarnya mengandung beberapa aspek yuridis, 

baik material maupun formal. Putusan hakim beraspek material dalam 



pengertian segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti adanya 

sehingga yang bersangkutan dapat dn. nintakan pertanggungjawaban hukumnya.  

 Sementara itu, putusan hakim yang beraspek formal dalam pengertian 

adanya suatu kewajiban bagi jaksa selaku eksekutor untuk dapat melaksanakan 

putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (pengadilan). 

 Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak 

terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya saat proses pemeriksaan 

perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum 

yang terungkap dalam persidangan. Namun, tidak jarang pula apa yang telah 

dituntutkan oleh penuntut umum mengalami kesulitan saat akan dilakukan 

eksekusi, baik menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap 

barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti 

dalam perkara tindak pidana korupsi. Eksekusi pada dasarnya merupakan salah 

satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan 

hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim 

yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). 

 Dari beberapa hal yang harus dilakukan esekusi tersebut, persoalannya 

adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti ;-ang menjadi kewajiban 

tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Pembayaran uang 

pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain 

pidana terhadap terpidana dan pidana denda. Pidana tambahan dalam tindak 

pidana korupsi dapat berupa tindakan-tindakan berikut. 

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 tempat tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula 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 

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 

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, 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, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 

tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan 

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 

2001 dan lama pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 

Pclaksanaan pidana pembayaran  uang pengganti dalam Undang-Undang nomor 

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenakan 

maksimal sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi 

tersebut dan waktu pembayarannya paling lama dalam waktu 1 bulan setelah 

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

 Persoalan hukum yang terjadi pada eksekusi uang pengganti dalam 

tindak pidana korupsi bukan merupakan persoalan yang baru, melainkan sudah 

terjadi jauh sebelum diberlakukan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang nomor 20 

tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, eksekusi uang 

pengganti berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih ada yang belum dapat 

dilaksanakan hingga saat ini, padahal pembayaran uang pengganti merupakan 

salah satu tujuan untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak yang telah 

dikorupsi oleh terpidana. 

 Pada dasarnya, pelaksanaan eksekusi pembayaran  uang pengganti tidak 

jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi terhadap orang maupun eksekusi 

terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya. Perbedaannya 

adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti 

tersebut setelah putusan memruneai kekuatan hukum tetap serta diharuskannya 



menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti 

apabila terpidana tidak mampu membayarnya. 

 Akan tetapi, pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan 

sehingga tidak jarang ada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti 

yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun. Hal ini menghambat proses 

pengembalian kerugian negara sebagai muara dari penyelesaian perkara tindak 

pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap pidana pembayaran  

uang pengganti pada tindak pidana korupsi hingga saat ini belum menunjukkan 

hasil yang maksimal karena tunggakan terhadap uang pengganti dalam tindak 

pidana korupsi yang ada pada kejaksaan di seluruh Indonesia mencapai Rp 5 

trilyun. 

 Penegakan hukum yang ideal pada dasarnya merupakan tujuan yang 

hendak dicapai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam penegakan 

hukum semua hak dan kewajiban harus terlaksana dan terpenuhi selain 

tercapainya tujuan dan proses penegakan hukum, baik jangka panjang maupun 

tujuan kontekstual. Penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan 

melalui beberapa tahap berikut. 

1)  Tahap penetapan pidana oleh peembuat undang-undang. Penentuan 

kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam 

penanggulangan kejahatan yang secara fungsional dapat dilihat sebagai 

bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap 

penetapan pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana in abstracto. 

Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu 

kebijakan penegakan hukum untuk kesejahteraan masyarakat karena tujuan 

akhir suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat 

berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam 

kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan 

kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan 

mencapai kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan 

legislatif (formulatif) atau tahap paling strategis dari keseluruha proses 

operasionalisasi atau fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana. 

2)  Tahap penetapan bnknm pidana oleh badan yang berwenang yang dapat 



pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif, mulai dari kepolisian hingga 

pengadilan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan siding, hingga putusan hakim. 

3)  Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan ekseskusi tahap ini 

merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana. Tahap 

ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu 

pemberian pidana secara in concreto. 

 Dengan pentahapan tersebut terlihat bahwa tahap terakhir, yaitu tahap 

eksekusi, pemberian pidana secara in concreto, mempunyai arti yang sangat 

penting dalam penegakan hukum, yaitu menegakkan aturan-aturan yang abstrak 

menjadi penegakan hukum yang konkret. Ini menunjukkan bahwa untuk 

menegakkan aturan-aturan yang abstrak memang dibutuhkan upaya untuk 

mengonkretkannya. Dengan kata lain, hukum yang in abstracto memerlukan 

proses tertentu untuk menjadikannya hukum yang in concreto.  

 Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya sehingga 

akan melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak mungkin tegak dengan 

sendirinya. Artinya, hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji 

serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi 

kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah hakikat penegakan hukum. 

 Hal ini akan terlihat jelas dalam putusan hakim. Putusan pengadilan 

(hakim) hanya berisi atau memuat hal-hal yang bersifat abstrak (in abstracto) 

meskipun berisi pemidanaan. Namun, proses putusan hakim tersebut terikat 

dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Putusan hakim yang dapat 

dilakukan eksekusi secara hukum hanya putusan hakim yang berisi pemidanaan. 

jenis putusan hakim ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada 

terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti adanya.  

 Kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan 

hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada. Adanya 

dua alat bukti serta keyakinan hakim berarti pula syarat untuk menjatuhkan 

pidana telah terpenuhi. Adanya putusan hakim yang berisi pemidanaan menjadi 

kewajiban penuntut umum untuk melaksanakannya (khusus dalam putusan yang 



telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde. 

 Secara umum, lembaga eksekusi pidana pembayaran uang pengganti 

hanya dikenal dalam tindak pidana korupsi karena dalam tindak pidana korupsi 

yang sangat dirugikan adalah keuangan negara sehingga eksekusi terhadap uang 

pengganti pada tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak terlepas dari tindak 

pidananya. Tindak pidana korupsi secara etimologi berasal dari kata tindak 

pidana dan korupsi. 

 Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dad bahasa Belanda 

“strafbarfeit” atau “delict” dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh 

peraturan hukum pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, 

sedangkan kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptive” atau 

“corruptus” yang secara harfiah berarti “busuk”. Dalam 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 dinyatakan sebagai berikut. 

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 penjara paling 

singkat 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). 

 Dari pengertian vuridis tindak pidana korupsi paling tidak ada tiga unsur. 

Pertama, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukannya. Kedua, menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi. Ketiga, dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara. 

 Pengertian korupsi dan tipe tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat 

dikembalikan ke 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. Pengertian tindak pidana 

korupsi dapat dibagi dalam lima tipe berikut.  

1) Tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2 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. Bertitik tolak pada ketentuan tersebut dapat ditarik 

unsur-unsur (bestanddelen) sebagai berikut. 

a) Perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi. 

b) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum. 

c) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 

d) Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana 

mati. 

2)  Tipe kedua. Pada asasnya, pengertian korupsi disandarian pada ketenruan 

Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaiinana telah diubah dengan Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bertitik tolak pada 

ketentuan tersebut dapat ditarik unsur-unsur (bestanddelen) sebagai berikut. 

a) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan. 

b) Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi. 

c) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. 

3)  Pengertian tipe ketiaa pada asasnya terdapat dalam ketentuan Pasal 5 

sampai Pasal 13 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 horupsi yang 



merupakan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Apabila dikelompokkan, 

korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi empat pengelompokan, yaitu (a) 

perbuatan yang bersifat penyuapan; (b) penarikan perbuatan yang bersifat 

penggelapan; (c) penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (knevelas-ij 

extortion); dan (e) penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan 

pembrorongan, leverensir, dan rekanan. 

4) Pengertian korupsi tipe keempat. Pada asasnya, pengertian korupsi tipe 

keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan, atau pemufakatan 

jahat, serta pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan terjadinya tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang berada di luar wilayah 

Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 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 

horupsi). 

5) Pengertian korupsi tipe kelima Pengertian korupsi tipe ini sebenarnya 

bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana lain 

yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab 

III Pasal 21 sampai 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 Undang-Undang 

nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 Berdasarkan bentuk atau tipe tindak pidana korupsi yang terkandung dan 

diatur oleh Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 

tahun 2001, tidak semua bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dan/atau 

merugikan kcuangan negara dan dapat dimintakan pengembalian keuangan 

negara yang dirugikan. Namun, bentuk atau tipe korupsi yang tidak 

menimbulkan kerugian atau dapat menimbulkan kerugian negara adalah bentuk 

atau ripe yang menarik perbuatan yang diatur dalam KItab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) sebagai perbuatan korupsi. Bentuk atau tipe tindak 

pidana korupsi di atas tentu menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu hanya 



dalam bentuk tindak pidana korupsi yang diatur oleh Pasal 2 dan Pasal 3 karena 

menyangkut keuangan negara yang dirugikan. 

 Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara yuridis harus 

dikembalikan oleh terdakwa dalam tempo 1 bulan sejak putusan pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, pengembalian kerugian negara 

tersebut secara umum dapat dikatakan tidak berhasil karena dalam perkara 

korupsi banyak terdakwa tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam 

putusan pengadilan. Kondisi ini menyebabkan kewajiban jaksa untuk melakukan 

eksekusi uang pengganti dalam rangka pengembalian keuangan negara dalam 

tindak pidana korupsi yang menunjukkan bahwa peran jaksa sebagai ujung 

tombak dalam upaya pengembalian keuangan negara sangat besar. Untuk 

mencapai upaya pengembalian keuangan negara dari terpidana, jaksa dapat 

melakukan penyitaan harta terpidana kemudian dilakukan pelelangan. 

 Tunggakan dalam upaya pengembalian kerugian negara oleh kejaksaan 

disebabkan perangkat hukum yang memberikan kewenangan tersebut. Itu karena 

perangkat hukum mempunyai fungsi fundamental dalam upaya pencapaian suatu 

tujuan yang telah ditentukan untuk dicapai. Ini menunjukkan adanya 

kompleksitas penegakan hukum memang tidak dapat dihindarian di tengah-

tengah lapangan tempat hukum itu akan ditegakkan. 

 Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi 

oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan 

karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan corak permasalahan 

tersendiri dalam kerangka penegakan hukumnya, setiap masyarakat mempunyai 

tujuan yang sama agardi dalam masyarakat tercapai kedamaian akibat 

penegakan hukum yang formal. Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di 

satu pihak terdapat ketertiban antarpribadi yang bersifat ekstern dan di lain 

pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. 

 Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian, hukum berfungsi 

untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan 

oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, hukum harus 

melindunginya setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hukum harus 

dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak 



memberlakukan hukum secara diskriminatif. Karakteristik hukum sebagai 

kaidah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam 

wilayah negara tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian, harus 

dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan atasan tertentu yang dapat diterima 

dan dibenarkan. Pada dasarnya, hukum tidak berlaku secara diskriminatif, 

kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial 

telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya, penegakan 

hukum tidak mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam 

masyarakat. 

 Penegakan hukum penekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. 

Hal ini mungkin sekali disebabkan hukum diidentikkan dengan penegakan 

perundang-undangan. Asumsi seperti ini sangat keliru karena hukum harus 

dilihat dalam satu sistem yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai 

unsur sistem hukum. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 18 ayat (2) memang 

menetapkan jangka waktu yang sangat singkat, yakni 1 bulan, bagi terpidana 

untuk melunasi pidana uang pengganti. Selain itu, juga menyediakan cadangan 

pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk 

memenuhi uang pengganti. 

 Pidana sabsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam 

rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi terdakwa perkara korupsi 

yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu 

disebabkan pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib 

mengembalikan uang hasil  korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian 

negara. Pidana penjara sarGsider dapat menutup kesempatan negara untuk 

memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA), 

contohnya, dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa 

pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan 

uang negara. Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan 

jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak 

mungkin ;nembayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara 

subsidair; pidana kurungan pengganti harus diperberat. 



 Mahkamah Agung berpendirian eksekusi uang pengganti tidak 

memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan 

putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap 

putusan pidana ada pada jaksa penuntut umum, termasuk pidana uang pengganti. 

Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri, akan 

bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan. 

 Uang pengganti bukan utang terdakwa (terpidana). Tidak ada hubungan 

keperdataan antara terdakwa (terpidana) yang telah merugikan negara sehingga 

negara perlu menggugat secara keperdataan, baik atas dasar wanprestasi atau 

perbuatan melawan hukum. Pidana uang pengganti adalah putusan hakim yang 

wajib serta merta dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Setiap kekayaan 

terdakwa dapat dikuasai negara untuk membayar uang pengganti. 

 Dalam perkara korupsi sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 31 

tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 diatur mengenai 

pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur keperdataan (civil 

procedure) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (criminal 

procedure). Pengembalian as et (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi 

melalui gugatan perdata secara runtun diatur dalam ketentuan Pasal 3227, Pasal 

3328, dan Pasal 3429, serta Pasal 38 C30 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 

jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Pengembalian aset dilakukan melalui 

jalur kepidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) ,dan 

Pasal 38B ayat (2) dengan proses penyitaan dan perampasan. Ketentuan-

ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa pengacara negara atau 

instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana 

dan/atau ahli warisnya, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan 

di sidang pengadilan. 

 Apabila diperinci, pengembalian aset dari jalur kepidanaan dilakukan 

melalui proses persidangan dengan hakim selain menjatuhkan pidana pokok juga 

dapat menjatuhkan pidana tambahan. Apabila diperinci, pidana tambahan dapat 

dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian 

aset melalui prosedur ini sebagai berikut. 

1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang 



yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula harga barang yang menggantikan barang-

barang tersebut.(Pasal 18 ayat (1) huruf a UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU 

nomor 20 tahun 2001).  

2) Pembayaran uang pengganti yang juinlahnya sebanyakbanyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika 

terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal 

terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang -

pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan 

pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana 

pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut 

sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat 

(2) dan (3) UU nomor 31 tahun 1999.ln. UU nomor 20 tahun 2001). 

3) Pidana denda dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

mempergunakan perumusan sanksi pidana (ctrafcoort) bersifat kumulatif 

(pidana penjara dan/atau pidana denda), kumulatifalternatif (pidana penjara 

dan/atau pidana denda), dan perumusan lama sanksi pidana (strafinaat) 

bersifat determinate sentence dan indifanite sentence.  

4) Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa 

meninggal dunia (peradilan in absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan 

terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana 

korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan 

upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat 

mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan 

penetapan tersebut dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal 

pengumuman (Pasal 38 ayat (5), (6), dan (7) UU nomor 31 tahun 1999 jo. 

UU nomor 20 tahun 2001).  

5)  Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak 



dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena 

tindak pidana korupsi yang dituntut oleh penuntut umum saat membacakan 

tuntutan dalam perkara pokok (Pasal 38B ayat (2) dan (3) UU nomor 31 

tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001). 

 Pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui jalur keperdataan dapat 

dilakukan melalui aspek-aspek berikut. 

1)  Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi. 

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menentukan bahwa dalam hal 

penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak 

pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada 

kerugian keuangan negara, penyidik segera menyerahkan berkas perkara 

hasil  penyidikan kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan 

perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan 

gugatan. 

Konstruksi ketentuan pasal ini banyak menunbulkan problematika. 

Salalrsatu hal yang esensial adalah ketidakjelasan status orang yang digugat 

perdata tersebut apakah sebagai pelaku, tersangka, atau terdakwa. Apabila 

mengikuti alur polarisasi pemikiran pembentuk UU, berkas hasil penyidikan 

yang diserahkan kepada jaksa pengacara negara untuk digugat perdata 

adalah selain bagian inti delik telah adanya kerugian keuangan negara yang 

telah terbukti walaupun bagian inti delik lainnya ataupun putusan bebas 

walaupun tidak terbukti tetap dapat dilakukan gugatan perdata. Selintas, 

ketentuan pasal tersebut mudah dilakukan, tetapi pada praktiknya banyak 

mengandung kompleksitas. Tegasnya, hal yang paling elementer apabila 

dilakukan gugatan perdata tentu berdasarkan adanya perbuatan melawan 

hukum dari tergugat, tetapi kompleksitasnya dapatkah negara melalui jaksa 

pengacara negara membuktikan tentang adanya kerugian negara 

berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg, 

dan Pasal 1866 Kitab UU Hukum Perdata (KUHP). 

Memang, dari dimensi kebijakan legislasi dan praktik peradilan ketentuan 

pasal tersebut mengandung problematika. Pasca-K3K 2003, kebijakan 



legislasi akan dihadapkan pada perumusan tindak pidana korupsi yang tidak 

mempermasalahkan lagi adanya unsur kerugian keuangan negara karena 

berdasarkan ketentuan Pasal 20 KAK 2003 sebagaimana diratifikasi dengan 

Undang-Undang nomor 7 tahun 2006, tindak pidana korupsi berorientasi 

pada perbuatan memperkaya diri sendiri (illicit enrichment). Tegasnya, 

unsur kerugian negara bukan unsur penting sebagaimana redaksional 

ketentuan Pasal 3 butir 2 KAK 2003 tentang “scope application” yang 

menegaskan bahwa for the purpose of imrip;emrrentatirt; this Convention, 

it shall not be necessary except othenvi.re stated herein. For the Once ... to 

re arlt in damage or harm to State property. 

2)  Gugatan perdata kepada ahli waris dalam hal tersangka meninggal dunia 

saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian 

keuangan negara, penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil 

penyidikan kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi 

yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya 

(Pasal 33 dan Pasal 38B ayat (2) dan (3) UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU 

nomor 20 tahun 2001). 

3) Gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya bila putusan telah 

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Ketentuan Pasal 34 dan 

Pasal 38B ayat (2) dan (3) UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 

2001 menegaskan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia saat 

dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah 

ada kerugian keuangan negara, penuntut umum segera menyerahkan salinan 

berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau 

diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata 

terhadap ahli warisnya. 

 Pada dasarnya, penegakan tindak pidana korupsi melalui hukum 

keperdataan lazim dilaksanakan di Italia, Irlandia, dan Amerika Serikat melalui 

penyitaan(conlIsaat ion) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 

Dimensi ini secara tegas dikatakan Oliver Stolpe sebagai berikut. 

“Countries such as Italy. Ireland and the United States provide. under 

varying contitions, for the possibility of civil or preventive confisaat ion 



of assets suspected to be derived from certain criminal activity. Unlike 

confisaat ion in criminal proceedings, such forfeiture laws do not require 

proof of illicit origin “beyond reasonable doublt”. Instead, the consider 

proof on a balance of pribabilities or demand a high probability of illicit 

origin combined the inability of the owner to prove the contrary': 

 Selain melalui jalur kepidanaan dan jalur keperdataan, dalam praktik 

peradilan lazim juga terjadi pelaku melakukan tindakan lain berupa 

pengembalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan 

modus operandi pengembalian tersebut dilakukan secara sukarela. Misalnya, 

dalam praktik terjadi dalam perkara Abdullah Puteh sebagaimana telah diputus 

Mahkamah Agung dalam Putusan nomor 1344 KlPidl2005. Pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa 

dengan panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 

KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 21 tahun 1983 

tanggal 8 Desember 1983, batas waktu pengiriman salinan putusan dari panitera 

kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 minggu dan untuk perkara 

dengan acara singkat paling lama 14 hari.  

 Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini 

bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan, dan lain-lain. 

Dalam hal ini, KU HAP menyatakan dengan jelas “jaksa”, berbeda dengan pada 

penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan, dan lain-lain disebut 

“penuntut umum”. Artinya, jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk 

suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan. 

 Dalam Pasal 36 ayat (4) UUKK diatur pelaksanaan keputusan hakim 

yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama, panitera membuat 

dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap. Kemudian, jaksa membuat surat perintah 

menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan. 

Kalau panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan karena surat putusan 

belum selesai pembuatannya, kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan 

yang ditandatangani oleh hakim dan panitera yang memuat hal-hal yang harus 

disebutkan dalam surat kutipan tersebut. jaksa setelah meneriuna surat kutipan 



atau surat keterangan tersebut harus berusaha supaya putusan hakim selckas 

mungkin dijalankan. 

 Mengenai pelaksanaan putusan yang berupa pidana denda, KUHAP 

hanya mengatur dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 273 ayat (1) yang berbunyi jika 

putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan 

jangka waktu 1 bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan 

acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Dalam ayat tersebut, 

jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Namun, perlu 

diingat jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan 

pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi 

dijalani sebagai pidana kurungan.  

 Sementara itu, peraturan lama (HIR) pada Pasal 379 menyatakan bahwa 

upah dan ganti kerugian bagi pokrol, penasihat, atau pembela dan wakil tidak 

boleh dimasukkan dalam pidana membayar ongkos perkara, tetapi harus 

ditanggung selalu oleh pihak yang meminta bantuan pada orang yang demikian 

itu atau berwakil kepadanya. Karena pemanggilan saksi-saksi, ahli juru bahasa, 

dan sebagainya untuk menghadap di persidangan dilakukan oleh jaksa, jelas 

bahwa perhitungan ongkos perkara pidana itu ada pada jaksa dan hakim. 

Perhitungan itu seharusnya diajukan dalam tuntutannya (requiJitoir). Dalam 

tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana dipidana pula 

membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu sesuai Pasal 197 ayat (1) KUH 

AP dan Pasal 275 KUHAP walaupun KUH AP tidak menyebut bahwa beban 

biaya perkara itu adalah pidana seperti HIR. Namun, karena tidak diatur pidana 

pengganti seperti halnya denda, beban biaya menjadi piutang negara sehingga 

dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya. 

 Praktik yang biasa dilakukan jaksa dewasa ini adalah jika terpidana tidak 

membayar biaya perkara, agar tidak merupakan tunggakan hasil dinas kejaksaan, 

jaksa meminta keterangan tidak mampu dari pamong praja bagi terpidana untuk 

membebaskannya dari pembayaran dan menghapuskan sebagai tunggakan, tetapi 

tidak tepat karena hal semacam itu hanya berlaku untuk biaya perkara perdata 

(Pasal 237 dan seterusnya HIR). Itu terutama dalam perkara-perkara besar 

seperti korupsi, penyelundupan, dan lain-lain. Biaya perkara seharusnya dapat 



ditagih. Kurungan pengganti denda seharusnya berimbang. Misalnya, pidana 

denda Rp 1.000.000,00 (delik ekonomi, korupsi, dan narkotika) subsidair 10 

bulan kurungan berarti setiap bulan dimulai seratus ribu rupiah. Terpidana dapat 

memilih dibayar scluruh denda tersebut atau separuhnya secara berimbang.  

C. Konsep dan Bentuk Sanksi Pidana yang Sesuai dengan Filsafat Pancasila 

dan Prospeknya dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia 

1. Filsafat Pemidanaan 

 Sebagai ilmu yang mempelajari hakikat pemidanaan, filsafat pemidanaan 

memiliki dasar-dasar pemidanaan untuk menjernihkan hakikat pemidanaan 

sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas 

kepada negara berdasarkan hukum untuk melakukan pemidanan. Filsafat 

pemidanaan memiliki dua fungsi, sebagai berikut. 

a. Fungsi fundamental sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang 

memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma terhadap masalah pidana 

dan pemidanaan. Setiap asas yang diterapkan dalam prinsip maupun kaidah 

itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, 

dikembangkan, dan diaplikasikan. 

b. Fungsi meta teori, yaitu filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang 

mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan. Melalui 

filsafat pemidanaan dapat ditemukan konsepsi filsafati tentang siapa itu 

manusia sehingga terhadapnya dibolehkan atau tidak dibolehkan pengenaan 

sanksi sesuai dengan bentuknya. 

 Menurut teori absolut, negara memiliki legitimasi menjatuhkan pidana 

sebagai pembatasan karena penjahat telah melakukan penyerangan dan 

perusakan terhadap hak dan kepentingan hukum yang seharusnya dilindungi.” 

Pembatasan ini dirasakan adil sebagai tujuan pemidanaan karena kejahatan 

dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di masyarakat sehingga 

penjahat wajib mendapat pembatasan yang setimpal. 4` Hukuman yang 

dikenakan pada penjahat adalah penyiksaaan badan dengan kedua kaki dan 

kedua tangan diikat lalu ditarik oleh 2 kuda tang berlawanan arah. Hukuman ini 

dijalankan karena filosofi pidana pada masa tersebut adalah batas dendam dan 

fisik yang harus dihukum. 



 Menurut teori inderteminisme, pidana bersifat retributif dan represif 

terhadap tindak pidana. Teori ini berpendapat bahwa manusia memiliki 

kebebasan untuk bertindak dengan perbuatan melakukan tindak pidana dapat 

dipersalahkan kepada orang yang memiliki kebebasan untuk bertindak. Dalam 

hal ini, pemidanaan dipandang sebagai sesuatu yang serius karena pelaku 

dianggap menginginkan ketidakadilan melalui perbuatannya. Bila menginginkan 

ketidakadilan, pelaku akan mendapatkannya melalui hukuman. Dalam hal ini, 

pidana merupakan harmoni antara perbuatan dan hukuman dengan hukuman 

ditetapkan secara pasti sehingga tidak ada faktor yang meringankan dan faktor 

yang memberatkan. 

 Pendapat berbeda disampaikan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan 

bahwa pidana harus memiliki manfaat bagi pelaku, masyarakat, dan korban. 

Pertama, pemidanaan harus dapat meningkatkan kepribadian din bagi pelaku. 

Kedua, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan pelaku untuk melakukan 

kejahatan. Ketiga, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang 

dirugikan.”  

 Manfaat yang diberikan dari penjatuhan hukuman pidana tersebut 

didukung oleh John Andenaes yang menyatakan bahwa pidana harus dapat 

memiliki manfaat berupa pencegahan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan 

(special prevent, pencegahan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan 

kejahatan (general prevent, dan memberikan pengaruh untuk memperkuat moral 

masyarakat dan mendorong perilaku patuh pada hukum. Pendapat lainnya 

menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk menakuti (deterrence) pelaku 

kejahatan. Tujuan tersebut diberikan agar pelaku jera melakukan kejahatan, 

kepada masyarakat agar masyarakat lain takut untuk melakukan kejahatan, dan 

tujuan yang bersifat jangka panjang agar keserasian hidup masyarakat dapat 

terjaga. 

 Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pemidanaan dilakukan untuk 

memudahkan pembinaan kepada terpidana. Pembinaan tersebut ditujukan untuk 

merehabilitasi terpidana agar dapat mengubah kepribadiannya menjadi orang 

baik dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan di kemudian hari. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Packer yang menyatakan ii the rehabilitation it the 



,goal, the nature ol (ylense is relevant only for what it tells us about what is 

needed to rehabilitate the offender. Artinya, jika rehabilitasi adalah tujuan, 

pelanggaran hanya relevan untuk dibicarakan jika dibicarakan keperluan 

rehabilitasi pelanggar. 

 John Kaplan juga menyatakan pentingnya pemidanaan sebcgai 

pembinaan. Kaplan menyatakan bahwa the rehabilitative ideal teaches us that 

we must treat each offender as an individual whose .ipecial neeeds and 

problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal 

effectively with him (rehabilitasi mengajarkan kita kepada nap-tiap pelanggar 

sebagai seorang individu dengan mengetahui sebanyak mungkin apa keperluan 

dan masalah mereka sehingga kita dapat melakukan tindakan secara efektif 

terhadap mereka).”' Mengenai hal-hal yang perlu direhabilatasi dari pelaku, 

Robert D. Pursley menyatakan bahwa kejahatan merupakan perilaku 

menyimpang seseorang yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti fisik, 

moral, mental, sosial, kejujuran, atau pendidikan. Oleh karena itu, rehabilitasi 

pelaku harus memperhatikan faktor-faktor tersebut sehingga rehabilitasi dapat 

dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut.” 

 Pendapat lain mengenai pemidanaan disampaikan oleh Marc Ancel yang 

mengemukakan pentingnya perlindungan masyarakat dalam pemidanaan melalui 

gerakan defence sociale nour'ollo. Ancel berpendapat tentang pentingnya 

indivudialisasi dari pidana dan resosialisasi atau pemasyarakatan terhadap 

pelaku pidana. Peinidanaan diarahkan kepada pembinaan yang merupakan 

bagian dari perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan 

kejahatan.TM' Indiyidualisasi pidana merupakan hal yang harus diperhatikan 

sehubungan dengan pendekatan humamstik dalam penggunaan sanksi pidana 

untuk tujuan perlindungan masyarakat (social defeuce) yang merupakan 

perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social 

welfare).” 

 Konsep perlindungan masyarakat dalam pemidanaan juga dianut dalam 

beberapa seminar hukum nasional berikut. 

1)  Kesimpulan Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 



 Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah saltl sarana untuk 

social defence dalam arti melindunoi mayarakat terhadap k jahalan dengan 

memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitate) si pembuat tanpa 

meilgurangi keseimbangan kepentingwi perorangan (bembuat) dan 

masyarakat. “ 

2)  Salah satu laporan dari Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 

tahun 1980 

a) Sesuai dengan politik hukum pidana, tujuan pemidanaan harus 

diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta 

keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan 

memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan 

pelaku. 

b) Atas dasar tujuan tersebut, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur 

yang bersifat sebagai berikut. 

(1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung 

tinggi harkat dan martabat seseorang. 

(2) Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang 

sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan 

menyebabkannya mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif 

bagi usaha penanggulangan kejahatan. 

(3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik 

oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).” 

 Konsep pemidanaan lainnya disampaikan melalui konsep restoractive 

justice yang menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung 

dari pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sedangkan 

pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam 

memperbaiki kesalahan yang disebabkan tindak kejahatan dan dalam 

membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas aktif memperkuat 

komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk 

menghormati dan rasa saling  mengasihi antara sesama. Peranan pemerintah 

secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.  

 Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari 



komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi korban dan pelaku 

dapat merekonsiliasikan konflik dan memperbaiki lukalukanya. Restorative 

justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena 

pengaruh seperti korban, pelaku, dan kepentingan komunitasnya, serta 

memberikan keutamaan pada kepentingankepentingannya. Restorative justice 

juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali 

dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk 

mengembalikan daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal 

atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Restorative justice 

juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, 

martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.”' 

 Berbagai tujuan pemidanaan yang disampaikan di atas tidak tertulis 

dalam hUHP, tetapi secara tersirat menyampaikan beberapa tujuan pemidanaan. 

KUHP menyatakan bahwa hakim mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan (memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak menyesali 

perbuatannya, dan mangkir) dan hal yang meringankan terdakwa (terdakwa 

masih muda, sopan dalam proses peradilan, mengakui dan menyesali 

perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya). 

 Di satu sisi, hal-hal yang meringankan tersebut menunjukkan suatu 

gambaran bahwa hakim menganut tujuan pemidanaan yang relatif utilitarian 

atau doeltbeorieen, yaitu pidana dijatuhkan dengan maksud mempunyai tujuan-

tujuan tertentu yang bermanfaat. Di sisi lain, hal-hal yang memberatkan juga 

merupakan gambaran bahwa pidana memiliki tujuan retributif. Pemberian 

keterangan berbelitbelit, tidak menyesal, bahkan memungkiri perbuatannya 

merupakan suatu gambaran sikap pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. 

Oleh karena itu, pembatasan terhadap perbuatan pelaku tersebut memang 

seyogyanya dikedepankan. Pembatasan yang terkandung dalam pidana yang 

dijatuhkan pada dasarnya dalam rangka memberikan pembatasan atas perbuatan 

atau tindak pidana yang dilakukan. 

 Tidak dirumuskannya tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP atau WlvS) juga tidak terlepas dari 

situasi politik saat itu bahwa hak asasi warga negara jajahan kurang 



mendapatkan perhatian negara penjajah, apalagi warga negara jajahan seorang 

pelaku tindak pidana, dehumanisasi, dan bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak 

asasi sangat mungkin terjadi. Dikedepankannya pidana penjara dalam KUHP 

(WvS) semakin menunjukkan bahwa KUHP (1WivS) menganut teori pemidanaan 

“pembatasan” atau “retributif” untuk men”jera”kan pelaku kejahatan melalui 

institusi lembaga pemasyarakatan sehingga timbul suatu opini bahwa semakin 

lama pelaku di dalam lembaga pemasyarakatan, masyarakat semakin aman. 

 Teori pemidanaan retributif atau “absolut” mengharuskan pidana yang 

dijatuhkan semata-mata karena “orang” melakukan suatu perbuatan yang 

melanggar hukum atau “kejahatan” atau tindak pidana dan pidana merupakan 

akibat yang mutlaklharuslabsolut ada sebagai suatu pembatasan kepada orang 

yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran pidana adalah adanya 

kejahatan itu sendiri (“perbuatan”). Dikedepankannya pidana penjara dalam 

KUHP (WvS) membawa misi prevensi general, yaitu agar masyarakat selain 

pelaku tidak melakukan kejahatan dan juga untuk melindungi masyarakat dari 

ancaman kejahatan. Di samping itu, ada juga misi prevensi khusus, yaitu agar 

pelaku tidak mengulangi kejahatannya. 

 Sanksi pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok dalam KUHP 

(WvS) pelaksanaannya sering terjadi dehumanisasi atau penurunan derajat 

kemanusiaan. Hal ini dapat terlihat dengan adanya perlakuan yang kasar dan 

keras terhadap pelaku ketika menjalankan pidananya. Unsur “pembatasan” tetap 

raja lebih menonjol, bahkan tidak dapat dihilangkan dalam setiap bentuk 

pemidanaan.` 

Pidana penjara semula mempunyai konsep untuk membuat orang “jera” 

sehingga disebut penjara atau pen”jera” agar orang tidak berani lagi berbuat 

kejahatan. Dari hal ini, sasaran atau adresat-nya adalah prevensi khusus, yaitu 

pelaku. Dengan dirampasnya kemerdekaan pelaku diharapkan nannnya setelah 

kembali ke masyarakat tidak lagi (“jera”) melakukan kejahatan. Dalam hal ini, 

efektivitas pidana dapat diukur. 

 Pascakemerdekaan Indonesia yang memiliki filsafat Pancasila sehingga 

tujuan pemidanaan harus disesuaikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip 

per idanaan dalam pandangan filsafat Pancasila yang dilakukan sesuai dengan 



budaya yang dianut bangsa Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

berikut. 

1) Pengakuan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa sehingga wujud 

pemidanaannya tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun 

keper cayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap 

seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana sehingga 

dapat bertobat menjadi manusia yang beriman dan taat. Dalam hal ini, 

pemidanaan harus berfungsi sebagai pembinaan mental orang yang dipidana 

dan mentransformasikan terpidana menjadi orang yang religius.” 

2). Pengakuan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan 

Tuhan. Pemidanaan tidak boleh mencederai hak- hak asasinya yang paling 

dasar dan jaminan atas hak hidup. Hak ini adalah hak yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun (non deroable right) serta tidak boleh 

merendahkan martabatnya dengan atasan apapun. Implikasinya adalah 

walaupun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur 

dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi 

membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah 

laku jahatnya.” 

3) Solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai sesama warga bangsa. 

Pelaku harus diarahkan pada upaya meningkatkan toleransi dengan orang 

lain, memumbuhkan kepakaan terhadap kepentingan bangsa, dan 

mengarahkan untuk tidak melakukan kejahatan. Dengan kata lain, 

pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap 

bangsa.”“ 

4)  Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu 

mengendalikan diri, disiplin, dan menghargai, serta menaati hukum sebagai 

wujud keputusan rakyat.” 

5)  Menimbulkan kesadaran kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial 

yang menjunjung keadilan bersama orang lain sebagai sesama warga 

masyarakat. Perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut 

bertanggung jawab untuk membebaskan terpidana dari kemelut dan 

kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya menjadi pelaku tindak pidana.'- 



 

2. Konsep Pidana Kerja Sosial Menurut Filsafat Pancasila 

 Alternatif kerja sosial yang diusulkan pemerintah sebagai alternatif 

hukuman bagi terpidana dengan vonis di bawah 6 bulan sebagai titik awal yang 

baik bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pidana kerja sosial dapat 

diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang 

ringan. Persetujuan terpidana terhadap pidana ini diperlukan agar tidak 

bertentangan dengan Forced Lrbonr Convention (Geneve Convention 1930), The 

Convention for the Protection of Human RI hts and Fundamental Tieedomr 

(Treaty of Rome 1950), The Abolition ol Forced Labour Convention (The 

Geneve Convention 037), dan The Interna Rigts; (The New York Convention 

1966) 

 Pidana kerja sosial selaras dengan sila kelima Pancasila yang di 

dalamnya terkandung nilai bekerja keras dalam menjalani pemidanaan. Kerja 

keras adalah salah satu sarana utama untuk menuju keadilan sosial. Pidana kerja 

sosial juga sesuai dengan nilai-nilai sila kedua, . Dalam sila kedua tersebut 

terkandung nilai-nilai pengakuan terhadap martabat manusia karena manusia 

Indonesia adalah bagian dari warga masyarakat dunia yang berharkat dan 

bermartabat sama sebagai hamba Tuhan. Manusia dituntut berlaku adil dan 

menghormati hak asasi lainnya dan memandang nilai penghormatan terhadap 

hak dan kewajiban manusia. Kesesuaian ini tampak pada proses pelaksanaan 

pidana, yaitu terpidana ditempatkan di tempat kerja yang sesuai dengan 

keterampilan dan bakat narapidana, tidak merampas kemerdekaan narapidana, 

diintegrasikan dengan kelompok nonkriminal, dan dibimbing ke jalan yang 

benar oleh petugas yang berwenang. 

 Dalam pidana kerja sosial juga terkandung nilai pengayoman, yaitu 

mengayomi narapidana dari pergaulan kelompok kriminal lain yang dapat 

mengakibatkan narapidana bertambah jahat, mengayomi narapidana agar dapat 

hidup layak di kemudian hari, dan mengayomi narapidana dari batas dendam 

masyarakat atau korban kejahatan. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus dilihat 

dari suatu kebulatan karena, meskipun nilai-nilai tersebut dapat dibedakan, pada 

hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Nilai Ketuhanan yang Maha Esa menjadi 

dasar dari semua nilai, termasuk nilai keadilan. Pidana kerja sosial merupakan 



budaya ash bangsa Indonesia karena dalam hukum adat Indonesia tidak dikenal 

pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan.' 

Masyarakat Indonesia terbiasa dengan kerja sosial, terutama di masyarakat 

pedesaan, baik dalam bentuk gotong royong maupun kerja bakti. Pidana kerja 

sosial sebagai pidana yang positif untuk menjalin kembali hubungan antara 

pelanggar dan masyarakat. Masyarakat yang memperoleh layanan dari pidana 

kerja sosial ini sebaiknya masyarakat yang menderita akibat adanya kejahatan 

yang terjadi sebagai bagian dari proses islah. 

 Manfaat pidana kerja sosial bagi pelaku adalah dapat meberikan 

kesempatan untuk menyumbang kepada masyarakat dengan bekerja untuk 

masyarakat dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan sikap positif, 

keahlian, dan kepercayaan diri. Manfaat pidana kerja sosial bagi lembaga atau 

institusi yang berperan serta menyediakan tempat untuk melakukan pidana kerja 

sosial adalah memberikan pelaku kesempatan untuk ikut dalam program-

program masyarakat dan mempelajarinya dan tersedianya sukarelawan untuk 

membantu di tempat kerja. Sementara itu, manfaat pidana kerja sosial untuk 

masyarakat luas adalah pidana kerja sosial lebih ringan biayanya dengan 

mempekerjakan pelaku di dalam masyarakat daripada memasukkannya ke 

penjara.”' 

 Pidana kerja sosial dapat memberikan manfaat bagi pelaku, yaitu dapat 

memberikannya kesempatan yang baik untuk merehabilitasi diri dalam 

masyarakat, dapat mengizinkan pelaku untuk melanjutkan hidupnya seperti 

bekerja, bertemu keluarga, berekreasi, dan hobi yang menghubungkannya 

dengan masyarakat. Hukuman penjara dapat menghentikan semua yang bernilai 

dun membuatnya dua kali lebih sulit bagi pelaku untuk memulai kembali setelah 

hukuman dijalankan. Pidana kerja sosial dapat mencegah stigma dari pidana 

penjara. Rasa malu sehubungan dengan pidana penjara terlihat nyata dan 

seringkali anggota keluarga yang tidak bersalah mengalaminya lebih besar dari 

pelaku. Pidana kerja sosial juga dapat mencegah proses pemenjaraan. 

 Manfaat pidana kerja sosial bagi masyarakat diasumsikan bahwa 

masyarakat memiliki perhatian atas seseorang yang menyesuaikan diri yang 

melanjutkan hidupnya dengan rencana hidup yang bersifat membangun. Hal ini 



termasuk partisipasi dalam pekerjaan yang berguna dari segi ekonomi berupa 

sumbangan bagi kehidupan masyarakat sebagai sesuatu yang berharga sebagai 

pengganti dari pertanggungjawaban. Dar. segi ekonomi, sanksi alternatif pidana 

kerja sosial tidak mahal dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan. 

Sementara itu, manfaatnya bagi pemerintah adalah petugas pemerintahan dapat 

memberikan fasilitas untuk digunakan rehabilitasi. 

 

3. Pidana Denda Menurut Filsafat Pancasila 

 Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia yang merupakan jiwa 

bangsa, kepribadian bangsa, sarana dan tujuan hidup bangsa, pandangan hidup 

bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, serta sebagai 

perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara. Dengan demikian, dalam 

rangka pembaharuan KL HP, nilai-nilai Pancasila harus merasuk ke dalam 

seluruh pasal, baik yang merupakan pengaturan tentang jenis-jenis pidana 

(strasfsoort) berat ringannya pidana (strafmaat), dan cara pidana tersebut akan 

dilaksanakan (strafmodus). 

 Lebih lanjut, Muladi menyatakan bahwa kebijakan pembaharuan hukum 

pidana dengan berlandaskan Pancasila berarti manusia ditempatkan pada 

keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa 

dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan 

sekaligus sebagai makhluk sosial secara selaras, serasi, dan seimbang.' Dengan 

demikian, nilainilai Pancasila sangat menghargai sifat kodrat manusia sebagai 

makhluk pribadi (individu) maupun sebagai makhluk sosial, atau sering disebut 

keseimbangan monodualistik. 

 Sebagai sanksi untuk mengembalikan gangguan terhadap keseimbangan, 

keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan 

kerusakan individual maupun masyarakat, pidana denda juga harus dikenakan 

dengan memperhatikan nilainilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. 

Pidana denda yang dilaksanakan dengan itikad atau kerelaan membayar ganti 

rugi kepada korban dan atau keluarganya berarti sama nilainya dengan 

keinginan untuk menyeimbangkan, menyelaraskan, dan menyerasikan kembali 

kerusakan individual akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Terlebih 

lagi, keberadaan jenis sanksi ganti rugi secara sosiologis sudah dikenal sejak 



beratus-ratus tahun yang lalu, bahkan sebelum hukum pidana positif berlaku di 

bumf Indonesia. Itikad untuk membayar kerugian atas korban langsung 

setidaknya dapat dijadikan `pinto masuk' untuk mendapat maaf dari korban 

dan/atau keluafga yang diharapkan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam 

melakukan pemidanaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 RUU KUHP 

tahun 2012. 

 

4. Pidana Mati Menurut Filsafat Pancasila 

 Sidharta mengemukakan pandangannya tentang pidana mati berdasarkan 

filsafat Pancasila. Menurutnya, pandangan hidup Pancasila berpangkal pada 

kenyataan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya 

merupakan suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh 

Tuhan yang Maha Esa. Tidak satu pun yang ada di dalam alam semesta yang 

berdiri sendiri terlepas dari isi alam semesta yang lainya. Manusia diciptakan 

oleh Tuhan dan tujuan akhir kehidupannya untuk kembali kepada sumber 

asalnya, yakni Tuhan. 

 Setiap manusia dilengkapi dengan akal budi dan nurani yang 

memungkinkan manusia membedakan yang baik dari yang buruk, yang adil dari 

yang tidak adil, yang manusiawi dari yang tidak manusiawi, yang perlu dari 

yang tidak perlu, yang harus dan yang tidak harus dilakukan, yang boleh dan 

yang dilarang. Dengan semua itu manusia memiliki kebebasan dan kemampuan 

untuk menentukan sendiri pilihan tindakan yang (akan) dilakukannya serta 

kehidupan yang ingin dijalaninya. Oleh karena itu, setiap manusia bertanggung 

jawab untuk perbuatan yang telah atau akan dilakukannya. Adanya akal budi dan 

nurani itu menjadi landasan dari martabat manusia. 

 Eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya 

sehingga penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses merealisasikan diri 

dan setiap manusia berlanggung dalam kebersamaannya itu, yakni di 

masyarakat. Untuk dapat merealisasikan diri secara wajar, manusia memerlukan 

ketertiban dan keteraturan dalam kebersamaan itu. Oleh karena itu, manusia 

memiliki kodrat kebersamaan dengan sesamanya sehingga hukum harus bersifat 

kekeluargaan. 



 Penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas martabat 

manusia sehingga tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah pengayoman 

terhadap manusia dalam arti pasif maupun aktif. Dalam arti pasif meliputi upaya 

mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dalam arti aktif 

meliputi upaya menumbuhkan kondisi sosial yang manusiawi dan mendorong 

manusia merealisasikan diri sepenuh mungkin. Tujuan hukum itu meliputi juga 

pemeliharaan dan pengembangan budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral 

yang luhur berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” 

 Sanksi pidana adalah salah sate bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat 

tertentu yang dapat dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang 

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana. Perbuatan 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya adalah perbuatan yang 

langsung menindas martabat manusia dan/atau membahayakan eksistensi 

masyarakat manusia. OJeh karena itu, sanksi pidana merupakan pengenaan 

penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan) 

bagi yang dikenai. Pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh negara 

menuntut pertanggungjawaban. 

 Masalah pro dan kontra mengenai dipertahankannya hukuman mati 

bukanlah masalah baru. Masalah ini sudah lama diperdebatkan orang. Dalam 

dunia pemikiran ilmiah masalah ini pada umumn-ya dibahas dan 

diperbincangkan dalam rangka teori pcnghalalan, pengadaan, dan pengenaan 

hukuman atau sanksi pidana. Masalah pcnghalalan, pengadaan, dan penjatuhan 

hukuman pidana telah dikembangkan berbagai pandangan atau teori. Jan 

Remmelink berturutturut memaparkan antara lain pandangan Kant, Hegel, 

Herbart, etika Kristen, Plato, Seneca, Feuerbach, Bentham, Muller, Van Veen, 

Langemeijer, Von Liszt, Grotius, Rossi, Aquinas, dan Vrij. 

 Secara umum, pandangan-pandangan tersebut dapat dikelompokkan 

dalam tiga tipe pendekatan, yakni teori perbaikan, ajaran prevensi (deterence 

theory of punishment), dan teori pembatasan. Pengelompokan lain secara 

kronologis memaparkan berturut-turut teori pembatasan (absolut, retributif , 

teori tujuan (relatif dan teori gabungan. Berdasarkan teori-teori itu, orang 

mencoba membenarkan pengadaan hukuman mari. Teori perbaikan menyatakan 



bahwa delinquent dapat dan harus dididik (diperbaiki) dengan bersaranakan 

hukuman pidana. Ajaran prevensi mengemukakan bahwa hukuman diperlukan 

untuk melindungi masyarakat dari kerugian lebih jauh dan untuk mencegah 

delinquent melakukan lebih banyak perbuatan pidana. 

 Pendekatan teori perbaikan dan teori prevensi tentang hukuman pidana 

adalah pendekatan berdasarkan perspektif instrumentalistik. Hukuman 

dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di 

luar hukuman itu sendiri, yakni perbaikan pelaku atau perlindungan masyarakat. 

Sifat dan modalitas dari hukuman harus disesuaikan pada tujuan yang mau 

dicapai. Jadi, Penjatuhan hukuman tidak memiliki makna dalam dirinya sendiri, 

tetapi memperoleh nilainya dari sesuatu yang lain, yakni dari tujuan itu. 

Implikasinya adalah jika hukuman hanya dipandang sebagai sarana, pada 

dasarnya dapat diganti dengan sarana-sarana lain yang mungkin lebih efisien. 

Teori hukuman instrumentalistik mengimplikasikan penghapusan hukuman. 

 Ajaran pembatasan yang modern bertolak dari pandangan bahwa 

perbuatan yang mewujudkan peristiwa pidana dapat dipersalahkan kepada 

seorang pribadi yang bebas yang dapat dinyatakan bertanggung jawab atas 

peristiwa tersebut. Hukuman itu mengandaikan kebebasan bertindak pada pelaku 

dan pertanggungjawaban untuk perbuatan yang dilakukan dalam kebebasannya. 

jadi, jika negara menghukum seseorang, artinya negara mengakui orang tersebut 

sebagai manusia yang bebas dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban 

tersebut sejalan dengan derajat kebebasan saat perbuatan terkait dilakukan. Jadi, 

hukuman itu pantas dijatuhkan kepada orang untuk perbuatan yang telah 

dilakukannya dalam kebebasan. jika perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam 

kebebasan, yang layak dijatuhkan bukan hukuman sebagai pembatasan, 

melainkan tindakan pendidikan dan tindakan perlindungan. 

 Dalam perjalanan sejarah, banyak orang yang merasakan bahwa 

pengadaan hukuman mati berdasarkan teori pembatasan yang kuno (asas talionis 

dye for eye, tooth for tooth) kurang memenuhi citra perikemanusiaan. Terhadap 

teori relatif, pihak aholisionis mengemukakan bahwa hukuman mati dalam 

kenyataan tidak berhasil mencapai tujuannya. Dengan data statistik para 

abolisioris menunjukkan bahwa hukuman mati tidak mempengaruhi jumlah 



terjadinya kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Khusus di Indonesia, 

orang menunjuk pada sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, yakni pada motivasi dan pertimbangan pembentuk undang-undang 

(Hindia Belanda) untuk tetap mempertahankan hukuman matt di Indonesia, 

yakni untuk mematahkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. 

Dalam hal terakhir, abolisionis Indonesia mengemukakan bahwa motivasi dan 

pertimbangan itu sekarang sudah tidak relevan lagi. 

 Sahetapy dalam disertasinya yang berjudul Andaman Pidana AIati 

terhadap Pembnnnban Berenurna telah memaparkannya dengan sangat jelas dan 

baik. Disertasi itu dan tulisan-tulisan lain tentang hukuman man menunjukkan 

pembahasan yang serius (yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah) bahwa 

hukuman mati itu cenderung bergerak dalam (pada level atau tataran) ilmu-ilmu 

positif, khususnya ilmu hukum pidana positif, kriminologi, sosiologi, dan 

mungkin juga psikologi. Sejalan dengan itu, pihak-pihak yang pro dan kontra 

dipertahankannya hukman mati akan mendasarkan diri pada hasil-hasil studi 

dalam bidang ilmu-ilmu positif tadi, sedangkan renungan atau analisis dari sudut 

filsafat tampak kurang mendapat tempat. 

 Analisis dari sudut-sudut ilmu positif itu cenderung memperlihatkan 

pertimbangan pragmatikal dalam membahas persoalan hukuman mati. Hal ini 

dapat mendorong orang untuk berpikir yang berasaskan tujuan membenarkan 

segala cara. Demikianlah, berdasarkan teori relatif, orang dijatuhi hukuman mati 

(artinya: dengan sengaja dihilangkan nyawanya atau dibunuh) sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan lain. Hal ini menunbulkan pertanyaan apakah 

digunakannya manusia sebagai sarana (alat) dapat dibenarkan atau 

dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ini sudah melampaui batas-batas wilayah 

berkiprah studi ilmu-ilmu positif. Pertanyaan itu adalah pertanyaan dalam 

bidang renungan kefilsafatan. 

 Dalam kaitan yang dikemukakan terakhir dapat dikemukakan hal yang 

berkenaan dengan fakta yang dikonstatasi oleh Sahetapy. Dalam disertasinya 

dikemukakan bahwa pendukung pandangan para abolisionis semakin lama 

semakin luas. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya negara yang 

menghapuskan hukuman mati atau membatasi hukuman man hanya pada 



perbuatan kejahatan tertentu. Amerika Serikat memperlihatkan adanya 23 negara 

bagian yang telah menghapuskan hukuman mati, tetapi 12 negara bagian telah 

menghidupkannya lagi, dan kemudian dari 12 itu, 4 negara bagian telah 

menghapuskan lagi. Sementara itu, akhir-akhir ini di Amerika Serikat dan Eropa 

mulai terdengar lagi suara yang menghendaki agar hukuman mati dihidupkan 

lagi. Tidakkah semua itu menunjukkan bahwa ‘pemikiran secara fisiologis dan 

metafisis’ tentang hukuman mati perlu untuk memperoleh jawaban yang 

fundamental tentang dapat dibenarkan atau tidaknya pengadaan hukuman mati 

itu. 

 Bagi Indonesia pemikiran kefilsafatan itu relevan sekali karena Indonesia 

sedang membina tata hukum nasionalnya, yakni meletakkan dasar-dasar dan 

menyusun sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana dengan stelsel 

pidananya. Pemikiran kefilsafatan yang dapat menghasilkan sikap yang 

fundamental terhadap hukuman mati kiranya akan menjauhkan kita dari 

keterombang-ambingan oleh pengaruh dari luar Indonesia. Kesulitannya adalah 

dalam pemikiran kefilsafatan itu terdapat bermacam aliran yang bersimpang-

siur. Namun, bagi kita tidaklah terlalu sulit untuk menentukan pilihan sebab para 

pendiri negara Republik Indonesia sudah memberikan “patokan” atau 

“pedoman”nya, yakni dengan menetapkan Pancasila sebagai landasan atau atas 

dalam menyelenggarakan kehidupan bersama dalam kerangka organisasi negara. 

Singkatnya, menetapkan Pancasila sebagai asas menegara. Dengan demikian, 

wajar jika Pancasila ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan bagi pembinaan 

dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa Pancasila adalah 

norma kritik untuk membina dan menyelenggarakan hukum di Indonesia. 

 jika Pancasila dipandang sebagai suatu kesatuan dari 5 sila yang saling 

berkaitan, yang di dalamnya sila-sila itu saling membatasi dan saling  

memperkaya makna masing-masing, kemudian memaparkannya sebagai suatu 

keutuhan, kita akan memperoleh suatu gambaran tentang eksistensi manusia 

yang dapat disebut pandangan hidup Pancasila. Pandangan hidup Pancasila 

berpangkal pada kenyataan bahwa alam semesta dengan segala yang ada di 

dalamnya merupakan suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan 



oleh Tuhan yang Maha Esa. Tidak sesuatu pun yang ada di alam semesta yang 

berdiri sendiri terlepas dari perkaitannya dengan isi alam semesta yang lainnya. 

 Setiap realitas yang ada adalah suatu bagian dari realitas yang lebih besar 

dan yang meliputinya yang pada gilirannya juga merupakan bagian dari suatu 

keseluruhan yang lebih besar lagi, dan seterusnya tid inlinitran. Realitas yang 

ada adalah unik, tetapi hanya mempunyai makna dalam kaitannya dengan hal-

hal lain yang masing-masing juga unik. Oleh karena itu, asas dari eksistensinya 

adalah kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Asas lainnya 

adalah setiap hal yang ada serta keseluruhan alam semesta tergantung pada 

Tuhan. 

 Pada sisi lain, manusia juga diciptakan dengan kondrat dalam 

kebersamaan dengan sesamanya berkaitan dengan isi alam semesta lainnya 

sebagai suatu keseluruhan. Dalam kebersamaan itu, flap manusia memiliki 

kepribadian yang unik yang membedakan manusia sate dari yang lainnya. 

Keseluruhan pribadi dengan keunikannya masing-masing mewujudkan suatu 

kesatuan, yakni kemanusiaan. Oleh karena itu, keseluruhannya disebut umat 

manusia. Dalam masing- masing pribadi yang unik itu terjalin kemanusiaan. 

Kehadiran manusia dalam kebersamaannya memperlihatkan kodrat adanya 

kesatuan atau kesamaan (kemanusiaan) dalam pribadi-pribadi yang unik 

(berbeda) sehingga kesatuan dalam perbedaan. Sebaliknya, kebersamaan itu 

memperlihatkan kodrat kepribadian yang unik (perbedaan) dalam kesatuan 

kemanusiaan sehingga perbedaan dalam kesatuan. Kodrat “kesatuan dalam 

perbedaan” dan “perbedaan dalam kesatuan” dari eksistensi manusia itu 

dirumuskan (terungkapkan) dalam seloka “Bhinneka Tunggal Ika”. 

 Bhinneka Tunggal Ika dapat dipandang sebagai asas pertama atau titik 

tolak dalam menentukan pendirian tentang kedudukan tiap manusia di 

masyarakat. Manusia adalah subjek yang memiliki kepribadian yang unik 

sebagai kodratnya yang tidak dapat disangkal tanpa meniadakan 

kemanusiaannya. Oleh karena itu, setiap manusia untuk dapat tetap menjadi 

manusia harus mengakui dan menerima adanya kepribadian tersebut, termasuk 

kepribadian manusia-manusia lain sebagai konsekuensi kodrat kebersamaannya. 

Pengakuan dan penerimaan kepribadian mansusia itu mengimplikasikan juga 



pengakuan dan penghormatan atas martabat kemanusiaan dari setiap manusia 

yang meliputi juga pengakuan dan penghormatan terhadap “the sanctity of 

(human) life”. Semua itu membawa pengakuan terhadap hak setiap manusia 

untuk merealisasikan dirinya secara penuh sepenuh mungkin. 

 Semua itu berlaku juga bagi masyarakat. Untuk tetap mempertahankan 

eksistensinya sebagai masyarakat manusia yang berkemanusiaan, masyarakat 

harus mengakui dan memelihara serta melindungi kepribadian masing-masing 

wargany-a, yakni manusia-manusia in konkreto melalui siapa kemanusiaan 

diwujudkan (direalisasikan). Jadi, masyarakat sebagai suatu kesatuan 

berkewajiban menciptakan dan memelihara kondisi yang memungkinkan setiap 

manusia merealisasikan diri. Scbaliknya, hal itu tidak bcrarti bahwa masing-

masing individu manusialah yang terpenting sehingga kepentingannya secara 

tersendiri harus didahulukan dari masyarakat (seperti pada individualisme). 

 Karena kodrat kehadiran manusia dalam kebersamaan dengan 

sesamanya, manusia hanya dapat merealisasikan dirinya secara otentik (utuh) 

dalam masyarakat yang setiap manusia menjadi warga atau anggotanya. Karena 

struktur kehadiran manusia dalam kebersamaan dengan sesamanya, sifat 

hubungan antarmanusia dan antara setiap manusia dengan masyarakat dilandasi 

dan dijiwai oleh cinta kasih. Sifat cinta kasih yang terbawa oleh kodrat 

kebersamaan itu bersumber pada (cinta kasih) Tuhan yang Maha Esa. Sifat 

hubungan manusiawi yang dijiwai cinta kasih itu dapat dinamakan juga 

kekeluargaan. Oleh karena itu, pandangan hidup Pancasila juga dapat disebut 

pandangan hidup kekeluargaan. 

 Eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. 

Dengan demikian, penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses 

merealisasikan diri setiap manusia berlangsung dalam kebersamaannya itu, 

yakni di masyarakat. Untuk dapat merealisasikan dirinya secara wajar, manusia 

memerlukan ketertiban dan krteraturan (berekenbaarheid, prediktabilitas, hal 

dapat diperhitungkan terlebih dahulu) dalam kebersamaan itu. 

 Ketertiban diwujudkan dalam perilaku manusia. Untuk mewujudkan 

ketertiban itu, manusia memunculkan keharusankeharusan berperilaku dengan 

cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum. Kaidah hukum 



menetapkan jika terjadi situasi tertentu. subjek tertentu dalam hubungannya 

dengan subjek lain harus bertindak (melakukan perilaku) dengan cara tertentu. 

jadi, pada hakikatnya kaidah hukum menetapkan hubungan antara syarat dan apa 

yang seharusnya terjadi jika syarat itu dipenuhi. jika apa yang diharuskan itu 

dalam kenyataan ditaati (dilaksanakan), akan terwujud ketertiban di masyarakat. 

Namun, ketertiban dan kaidah hukum yang diperlukan manusia adalah 

ketertiban dan kaidah hukum yang secara otentik mampu menciptakan kondisi 

yang memungkinkan manusia secara wajar merealisasikan dirinya secara utuh 

dan penuh. Ketertiban dan kaidah hukum yang demikian hanya mungkin 

terwujud jika yang menjadi titik tolak dan tujuan penyelenggaraan ketertiban 

adalah pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia dalam 

kebersamaannya yang secara implisit memuat pengakuan atas “the sanctity of 

lift” 

Dengan demikian, pengertian hukum berdasarkan Pancasila meliputi 

keseluruhan proses pengakuan dan penyusunan struktur tata kehidupan dan 

pergaulan hidup manusiawi yang fungsional bagi upaya manusia dalam rangka 

kebersamaan dengan sesamanya secara wajar merealisasikan diri secara utuh 

dan penuh. Karena kodrat kebersamaan dengan sesamanya, hukum harus 

bersifat kekeluargaan. Hal itu disebabkan ketertiban yang dikehendaki tersebut 

harus juga merupakan ketertiban dan keteraturan yang bersuasana ketenteraman 

basin, kesenangan bergaul antarsesama, keramahan, dan kesejahteraan yang 

memungkinkan terselenggaranya interaksi antarmanusia yang otentik. 

 Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan manusia dalam situasi 

konkret tertentu. jadi, hukum yang ditimbulkan oleh manusia dalam 

aktualisasinya menguasai hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, manusia 

individual in konkreto tidak hanya sekadar hadir di dunia, tetapi menghadirkan 

din di (ke) dalam situasinya. Manusia menentukan situasinya sendiri dengan 

memberikan nilai dan makna terhadap situasi. Artinya, manusia mempunyai 

kebebasan untuk menentukan sikap terhadap situasinya. Manusia mempunyai 

kemauan bebas. Dalam kaitan ini, manusia juga menghayati kehadiran hukum 

sebagai bagian dari situasinya sehingga manusia juga akan menentukan sikap 



terhadap hukum, yakni untuk menaati atau tidak menaati apa yang diharuskan 

oleh hukum. 

 Namun, demi terwujudnya tujuan hukum, penaatan terhadap hukum tidak 

dapat sepenuhnya diserahkan pada kemauan bebas masingmasing manusia. 

Untuk mempengaruhi kemauan bebas itu, hukum menetapkan kaidah hukum 

yang merumuskan apa yang seharusnya terjadi jika kemauan bebas manusia 

individual tertentu memutuskan dan mewujudkan tindakan yang menyimpang 

dari apa yang diharuskan. Apa yang seharusnya terjadi disebut sanksi hukum. 

Jadi, sanksi hukum itu sendiri adalah kaidah hukum. Artinya, dihadirkan atau 

ditampilkan dalam wujud kaidah hukum. 

 Oleh karena itu, sanksi hukum juga harus berdasarkan dan tidak 

bertentangan dengan pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia, 

inklusif, serta pengakuan dan penghormatan atas “the sanctity of (human) life”-

nya. Hal ini berlaku bagi semua jenis dan bentuk sanksi hukum. Sanksi pidana 

adalah salah satu bentuk sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat 

(seharusnya) dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi 

syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana. Perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya adalah perbuatan yang 

langsung menindas martabat manusia dan/atau membahayakan eksistensi 

masyarakat manusia. Oleh karena itu, sanksi pidana (biasa disebut hukuman) 

berupa pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak 

enak (merugikan) bagi yang dikenai. Pengenaan penderitaan kepada seseorang 

oleh negara menuntut pertanggungjawaban. 

 Agar dapat dipertanggungjawabkan, pertama-tama sanksi pidana harus 

merupakan pernyataan secara konkret tentang penilaian masyarakat terhadap 

perbuatan yang dilakukan oleh terpidana bahwa perbuatan itu buruk, menindas 

martabat sesamanya, dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang 

sehat. Kedua, sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi 

perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu (perbuatan yang 

dinilai buruk, dst.). Ketiga, pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk 

mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya 



sehingga akan mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang 

negatif. 

 Hukuman mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek pertama dan 

aspek ketiga yang harus ada pada sanksi pidana. jadi, hukuman mati hanya 

mempunyai aspek untuk menangkal orang lain agar jangan melakukan perbuatan 

yang menyebabkan terpidana dikenakan hukuman mati. jadi, pada hakikatnya 

hukuman mati menetapkan manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan 

tertentu dan bukan manusia yang dikenainya. Ini berarti hukuman mati secara 

langsung bertentangan dengan titik tolak dan tujuan hukum, yakni 

penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya. Dengan demikian, 

pada hakikatnya hukuman man tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum 

berdasarkan pandangan hidup Pancasila (kekeluargaan). 

 Hukuman man sebagai sanksi pidana adalah penghilangan nyawa 

seseorang yang dipuruskan dan dilaksanakan oleh negara karena perbuatan yang 

telah dilakukannya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam aturan 

hukum pidana tertentu. jadi, hukuman mati adalah suatu gejala dalam kegiatan 

menegara yang sah karena diatur dalam hukum positif. Sebagai suatu sanksi 

pidana, hukuman mati dihayati atau dipandang sebagai sanksi pidana yang 

paling berat. Dalam bahasa Inggris, death penalty seringkali disebut capital 

punishment. Pada masa sekarang, hukuman mati sering dirasakan sangat kejam 

(semakin lama semakin banyak orang yank merasakan demikian). 

 Sebenarnya, kematian adalah peristiwa “biasa” dan tidak dapat dielakkan 

dalam kehidupan (setiap) manusia. Namun, kematian yang tidak disebabkan 

oleh pelaksanaan hukuman mati pada dasarnya tidak dapat diketahui terlebih 

dahulu dengan kepastian tcntang saat dan cara teriadinya. Namun, tidak 

demikian halnya pada hukuman mati. Antara saat dijatuhkan dan saat 

dilaksanakannya hukuman mati (biasanya) terdapat jangka waktu yang harus 

dijalani oleh terhukum (kadang-kadang lama). Saat menunggu pelaksanaan 

hukuman mati menimbulkan rasa takut dan siksaan (batin) yang luar biasa bagi 

terhukum karena mengetahui dengan cara bagaimana dan kapan akan “dibunuh” 

(mengakhiri atau diakhiri hidupnya). Terhukum mengetahui bahwa “his death 

will be in a ritualised killing by other-people, symbolyzing his ultimate rejection 



by the members of his community'. Hal itu merupakan suatu “additional horror' 

bagi terhukum. Oleh karena itu, bagi banyak orang pada saat sekarang hukuman 

mati dirasakan sebagai “a horrible business of a long premeditated killing”. 

 Hukuman mati diputuskan dan dilaksanakan oleh negara dalam kerangka 

tata hukum positif yang ada. Hingga kini, khususnya sejak Thomas Hobbes, 

banyak orang memandang atau memahami negara hanya sebagai gejala 

kekuasaan dan ketertiban belaka. Dalam pengertian ini, masalah hukuman mati 

hanyalah masalah sejauh mana negara mampu melaksanakannya dan sejauh 

mana efektiyitas pelaksanaannya terhadap tujuan menegakkan kekuasaan dan 

mewujudkan ketertiban. Aspek moralitas dan hukuman mati cenderung 

dipandang kurang atau tidak relevan. 

 Akan tetapi, kini semakin banyak orang yang memahami gejala negara 

sebagai salah satu bentuk manifestasi dari cara manusia menghadirkan diri di 

dunia yang terdorong oleh kodrat kebersamaannya. Karena kodratnya, manusia 

tidak dapat mengeakkan kebersamaannya dengan segala konsekuensinya. Untuk 

memungkinkan pengembangan secara otentik dalam kebersamaannya, dalam 

interaksi antarsesamanya, manusia sepanjang perjalanan sejarah telah 

memunculkan berbagai institusi social.  

 Keseiuruhan proses kemasyarakatan itu pada dasarnya adalah proses 

sosialisasi. Gejala negara adalah salah satu bcntuk proses kemasyarakatan 

sebagai salah satu cara manusia menghadirkan diri di dunia pada tingkat 

perkembangan tertentu. Dengan demikian, definisi tentang negara berubah 

menjadi suatu pandangan tentang masyarakat sebagai proses terus-menerus dari 

sosialisasi. Menegara adalah proses sosialisasi. Oleh karena itu, semua tindakan 

kenegaraan pada dasarnya (harus) dipandang sebagai tindakan sosialisasi, 

termasuk tindakan mengenakan sanksi pidana. 

 Hukum positif, sebagai suaru sistem pengendalian sosial yang berlaku 

(harus) dapat dipaksakan demi terwujudnya ketertiban yang adil dan manusiawi, 

juga merupakan proses sosialisasi yang terusmenerus. Sebagaimana halnya 

dengan negara, hukum positif pun merupakan jawaban manusia rerhadap 

tantangan dan permasalahan hidup manusia. Demikianlah, hukum pidana dapat 

dipandang sebagai salah satu jawaban manusia untuk menanggulangi 



kecenderungan negatif yang ada dalam diri manusia dan/atau yang dapat 

ditimbulkan dalam proses interaksi. Kecenderungan negatif itu dapat 

membatalkan proses sosialisasi dan membahayakan sendi kehidupan bersama. 

Dengan demikian, seharusnya hukulaali (sanksi pidana) mempunyai tujuan 

sebagai berikut. 

a. Resosialisasi pelanggar hukum, yakni untuk memungkinkan pelanggar 

dapat berpartisipasi lagi dalam proses-proses interaksi kemasyarakatan. 

Dalam hal ini, hukuman ditujukan untuk mengendalikan ketaatan orang 

yang telah melanggar hukum sehingga dapat direintegrasikan dalam 

masyarakat. Tujuan ini disebut juga tujuan reformatif. 

b. Melindungi masyarakat dan Para warganya. Tujuan hukuman yang 

dikemukakan tadi didasarkan pada asumsi bahwa hukuman juga melibatkan 

interaksi antara indiyidu (warga masyarakat) dan masyarakat. Oleh karena 

itu, hukuman harus mcmperhitungkan juga hari esok pelanggar (delinquent) 

dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman mati tidak konsisten dengan 

pengertian tujuan hukuman tadi. 

Sejalan dengan yang dikemukakan terdahulu, masyarakat juga harus 

memperhitungkan semangat solidaritas terhadap pelanggar sebagai manusia 

mengingat manusia tidak dapat mengelakkan kodrat kebersamaan dengan 

sesamanya. Ini berarti setiap perbuatan manusia selalu terjadi dalam konteks 

kemasyarakatan. Kenyataan kemasyarakatan tersebut akan mempengaruhi 

pilihan perbuatan dan cara melakukannya oleh manusia secara perorangan. 

Oleh karena itu, hingga derajat tertentu, masyarakat juga ikut bertanggung 

jawab (ikut bersalah) untuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. 

Dalam hal ini, masyarakat juga harus ikut memperrimbangkan ketertiban 

pada tanggung jawab sehubungan dengan asal-usul pertumbuhan kejahatan 

 Faktor solidaritas ini juga mendorong diakhirinya penggunaan hukuman 

mati. Selain itu, hukuman mati juga tidak konsisten dengan cinta kasih sebagai 

sikap dasar yang menjiwai hubungan antarmanusia, respek terhadap (martabat) 

pribadi manusia, dan kemahamurahan Illahi. Perlu juga dipeitimbangkan bahwa 

hukuman mati membawa akibat negatif bagi keluarga terhukum dan orang-orang 

yang terlibat pada proses penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati. Dalam 



kaitan ini, hukuman mati dapat mengobarkan naluri-naluri primitif yang tidak 

konsisten dengan pengertian dan makna hukuman itu sendiri. 

 Hukuman mati mencerminkan sikap pesimistik, seolah-olah tidak ada 

cara lain untuk menanggulangi penjahat dan kejahatan. Data-data yang sudah 

terkumpul menunjukkan korelasi yang meyakinkan antara (tidak adanya) 

hukuman mati dan kurva “murder rate” tidak tampak. Dari fakta itu dapat 

disimpulkan hal-hal berikut.  

a. Hukuman mati bukanlah faktor deteransi yang lebih kuat daripada hukuman 

penjara. 

b. Rita tidak dapat mengetahui dengan pasti bahwa hukuman mati mampu 

berfungsi sebagai faktor deteransi. Dengan demikian, mempertahankan dan 

melaksanakan hukuman mati dapat berarti “gambling with human lift”. 

 Sejak permulaan, manusia selalu dihadapkan pada berbagai tantangan 

dan rintangan sebagai masalah hidupnya. hlanusia harus, akan, dan telah 

berusaha untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapinya. Semua itu berlangsung dalam interaksi kebersamaannya. Dalam 

rangka memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan itu, manusia 

memunculkan berbagai institusi yang terus-menerus mengalami perkembangan 

dan perubahan dalam jenis, kuantitas, dan kualitasnya. 

 Selain itu, pengadaan dan pelaksanaan hukuman mati dapat mempunyai 

efek demoralisasi dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, mungkin ada gunanya 

untuk mempertimbangkan Deklarasi Stockholm (Desember 1977) yang antara 

lain mengemukakan hal-hal berikut. 

a. Hukuman mati sering digunakan sebagai alat penindasan rasial, etnis, 

golongan agama, anggota oposisi politik, dan golongan minoritas. 

b. (Eksekusi) hukuman mati adalah suatu tindakan kekerasan dan kekerasan 

cenderung memancing kekerasan lagi. 

c. Hukuman mati tidak terbukti memiliki daya penangkal (deteransi) yang 

khusus. 

d. Eksekusi hukuman mati bersifat irrevocable.  



BAB IV 

PENUTUP 

 

 Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia yang melandasi 

kehidupan bangsa Indonesia, termasuk sistem hukum pidana nasional. Sebagai 

bagian dari hukum material dalam hukum pidana, pembaharuan sanksi pidana di 

Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan, 

nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 

Penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam pembaharuan sanksi pidana di Indonesia 

karena nilai-nilai tersebut sudah hidup bersama dalam masyarakat Indonesia 

sehingga nilainilai tersebut yang dapat hidup di Indonesia. Sanksi pidana yang 

menyimpang dari nilai-nilai Pancasila akan menyebabkan pertentangan atau 

kontroversi mengingat nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai yang hidup di 

masyarakat Indonesia (sanksi tersebut dapat diterima di suatu dacrah, tetapi 

dapat ditolak di daerah lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat setempat). 

 Dalam hal ini, konsep sanksi pidana yang diatur dalam RUU Kl'HP tahun 

2012 sebagai berikut.  

1. Sanksi pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 

pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, 

pidana kerja sosial, dan pidana denda. Sementara itu, pidana tambahan 

terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau 

tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan 

pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum 

yang hidup dalam masyarakat. 

2. Konsep pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) dinilai 

memiliki banyak kelemahan dalam mencapai tujuan pemidanaan 

berdasarkan filsafat Pancasila sehingga dicoba berbagai alternatif sanksi 

pidana, seperti pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, 

dan pidana denda. 

3. Pidana penjara memiliki konsep sebagai tempat untuk memperbaiki 

terpidana yang telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan rusaknya 

keseimbangan dalam masyarakat. Setelah keluar dari penjara, terpidana 



diharapkan tidak mengulangi perbuatannya. 

4. Pidana pengawasan memiliki konsep sebagai alternatif untuk 

menghadapi kekurangan pidana penjara dengan pembinaan terhadap 

narapidana dilakukan di luar penjara melalui berbagai bentuk 

pengawasan. Melalui pengawasan di luar penjara diharapkan narapidana 

dapat lebih mudah untuk kembali ke masyarakat dan tidak kembali 

melakukan kejahatan yang merusak keseimbangan di masyarakat. 

5. Pidana kerja sosial memiliki konsep sebagai alternatif untuk 

menghadapai kekurangan pidana penjara dengan pembinaan terhadap 

terpidana dilakukan di masyarakat dengan membantu masyarakat melalui 

berbagai kegiatan atau pekerjaan sosial. Melalui pidana kerja sosial 

diharapkan masyarakat dapat menerima terpidana lebih cepat sehingga 

dapat hidup dalam masyarakat kembali.  

6. Pidana denda memiliki konsep sebagai alternatif pidana penjara untuk 

menghadapi kelemahan pidana penjara. Pidana denda dikenakan untuk 

mencegah pengulangan tindak pidana dengan pelaku akan 

mempertimbangkan konsekuensi finansial apabila melakukan tindak 

pidana. 

 Bila sanksi pidana di Indonensia dibandingkan dengan sanksi pidana di 

negara lain, ada persamaan dan perbedaan, tetapi tujuan pemidanaan memiliki 

kesamaan, seperti pembatasan dan preverensi (umum dan khusus). Karakteristik 

sanksi pidana yang berdasarkan falsafah Pancasila adalah sanksi diberikan untuk 

memberikan perlindungan dan manfaat yang seimbang antara pelaku, korban, 

dan masyarakat. Konsep dan bentuk sanksi pidana yang sesuai dengan filsafat 

Pancasila sebagai berikut. 

1. Konsep pidana penjara harus disesuaikan dengan falsafah Pancasila dengan 

memperhatikan nilai ketuhanan seperti narapidana harus dibimbinng agar 

menjadi manusia yang twat beragama, nilai kemanusiaan seperti terpidana 

diperlakukan sebagai manusia ketika di penjara, nilai persatuan seperti 

penjara tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan identitas (suku, 

agama, dan ras), nilai kerakyatan seperti penjara harus membimbing 

terpidana untuk menghormati nilai-nilai kerakyatan, dan nilai keadilan 



sosial seperti terpidana menjalankan pidana dengan memiliki batas waktu 

yang jelas. 

2. Konsep pidana pengawasan dinilai sesuai dengan falsafah Pancasila 

mengingat pidana pengawasan memberikan perlindungan yang seimbang 

antara terpidana, korban, dan masyarakat. Selain itu, pidana pengawasan 

memberikan kesempatan yang besar kepada terpidana untuk kembali ke 

masyarakat tanpa melalui stigma negatif. 

3. Konsep pidana kerja sosial yang sesuai falsafah Pancasila sebagai berikut.  

a. Untuk menghormati nilai ketuhanan pekerjaan yang diberikan dalam 

pelaksanaan kerja sosial adalah pekerjaan yang tidak bertentangan 

dengan keyakinan terpidana. 

b. Untuk menghormati nilai kemanusiaan pekerjaan yang diberikan dalam 

pelaksanaan kerja sosial memerlukan persetujuan dari terpidana 

sehingga terpidana sukarela dalam melakukan pekerjaan sosial tersebut 

(tidak dalam kondisi keterpaksaan yang dapat dianggap sebagai 

perbudakan). 

c. Untuk menghormati nilai persatuan pekerjaan yang diberikan tidak 

boleh mengganggu persatuan dan kesatuan di Indonesia. 

d. Untuk menghormati nikai kerakyatan pekerjaan yang diberikan 

memberikan manfaat kepada masyarakat dan bukan pekerjaan yang 

hanya memberikan manfaat untuk kelompok khusus. 

e. Untuk menghormati nilai keadilan, pekerjaan memiliki pertimbangan 

tingkat kesulitan pekerjaan dan lama pekerjaan sesuai dengan ancaman 

yang dikenakan terhadap perbuatan terpidana. 

4. Pidana denda dinilai sesuai dengan falsafah Pancasila karena memberikan 

perlindungan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pidana 

denda dalam RUU KUHP tahun 2012 memenuhi nilai kemanusiaan dan 

keadilan karena besarnya denda memperhatikan kemampuan finansial dari 

terpidana dan terpidana memiliki kesempatan untuk menjalani pidana 

pengganti, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana 

penjara. 

5. Pidana mati tidak memiliki kesesuaian dengan falsafah Pancasila. Itu karena 



falsafah Pancasila memberikan keseimbangan perlindngan kepada pelaku, 

korban, plan masyarakat. Sementara itu, eksekusi pidana mati hanya 

memberikan perlindungan kepada korban dan masyarakat, tetapi tidak 

memberikan perlindungan terhadap pelaku.  
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