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Seminar Discussion Pembaharuan KUHP 
“Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Hukuman dalam RUU 

KUHP” 
 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Pusat - Pusat Studi 
HAM : PAHAM Unpad, KAHAM Undip, PUSHAM Ubaya dan ELSAM 

Rabu, 07 Desember 2005 
 

SESI I 
 

I. BENTUK PEMIDANAAN DALAM RUU KUHP 
       Oleh : Dr. Mudzakkir, S.H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BENTUK PEMIDANAAN 

DALAM RUU KUHP 
 
 
 
 
 
 

Oleh  
 
 
 

Dr. Mudzakkir, S.H. 

 
POLITIK PEMBARUAN               

HUKUM PIDANA 
 
�� Hukum pidana Indonesia warisan 

pemerintahan Belanda yang nota bene 
merupakan hukum pidana Belanda yang 
dimodifikasi dan diberlakukan di negara 
jajahan, sekarang menjadi Indonesia.  

 
�� Beberapa ketentuan KUHP tidak relevan 

dengan perkembangan hukum Indonesia, 
meskipun telah diadakan “tambal sulam’.  
 

 

 
POLITIK PEMBARUAN               

HUKUM PIDANA 
 

�� Pembentukan dan perkembangan legislasi 
di bidang hukum pidana tidak terstruktur 
dalam suatu sistem hukum pidana yang 
baik yang menyebabkan terjadinya 
problem hukum yang berkepanjangan.  

 
�� Keinginan yang kuat untuk melakukan 

pembaruan hukum pidana dengan 
membentuk KUHP baru dalam suatu 
sistem hukum pidana nasional (KUHP 
Nasional). 

 

 
HUKUM PIDANA 

 
�� Membentuk atau mencapai cita kehidupan 

masyarakat yang ideal, 
 
�� Mempertahankan dan menegakkan nilai-

nilai luhur dalam masyarakat, dan  
 
�� Mempertahankan sesuatu yang dinilai 

baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat 
dengan teknik perumusan norma yang 
negatif.  
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HUBUNGAN HUKUM PIDANA 

DENGAN CABANG HUKUM LAIN 
 
�� Hukum pidana sebagai hukum sanksi 

yang mendorong atau memaksa ditaatinya 
hukum yang  lain, dan  

 
�� Hukum pidana berfungsi untuk 

menjatuhkan sanksi kepada barangsiapa 
yang melanggar larangan agar kembali 
hidup yang sesuai dengan hukum 
(normal).  

 

 
ELEMEN PEMBENTUKAN SISTEM 

HUKUM PIDANA NASIONAL 
 
�� Ada nilai atau aspek kehidupan manusia 

yang hendak dilindungi dalam hukum 
pidana.  

 
�� Ada prinsip-prinsip hukum yang menjadi 

landasan pengaturan hukum pidana.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELEMEN PEMBENTUKAN SISTEM 

HUKUM PIDANA NASIONAL 
 
�� Ada sistem pengaturan perbuatan yang 

dilarang (perbuatan pidana) dan sistem 
pengancaman pidananya.  

 
�� Ada tujuan hukum yang hendak 

ditegakkan dalam masyarakat hukum  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEM HUKUM PIDANA 
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KONDISI YANG TIDAK BAIK 
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KONDISI YANG MEMBAIK 
 
 

 
BUKU I KUHP  

SEBAGAI KETENTUAN UMUM 
HUKUM PIDANA 
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ASAS LEGALITAS DALAM RUU KUHP 

SEBAGAI CONTOH RUMUSAN 
CORAK NASIONAL 

 
�� Tiada seorang pun dapat dipidana atau 

dikenakan tindakan, kecuali perbuatan 
yang dilakukan telah ditetapkan sebagai 
tindak pidana dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku pada 
saat perbuatan itu dilakukan.  

 
�� Dalam menetapkan adanya tindak pidana 

dilarang menggunakan analogi.  
 
�� Berlakunya asas legalitas tidak 

mengurangi    berlakunya     hukum    yang 

 
ASAS LEGALITAS DALAM RUU KUHP 

SEBAGAI CONTOH RUMUSAN 
CORAK NASIONAL 

 
hidup dalam masyarakat yang 
menentukan bahwa seseorang patut 
dipidana walaupun perbuatan tersebut 
tidak diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.  

 
�� Berlakunya hukum yang hidup dalam 

masyarakat tersebut sepanjang sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau 
prinsip-prinsip hukum umum yang diakui 
oleh masyarakat bangsa-bangsa. 

 
 

 
SISTEM HUKUM PIDANA 
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YANG BAIK / IDEAL 
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BUKU I KUHP  

SEBAGAI KETENTUAN UMUM 
HUKUM PIDANA NASIONAL 
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SISTEM PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN HUKUM PIDANA 
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FILSAFAT DALAM PEMIDANAAN 

 
�� Pengenaan sanksi pidana terhadap 

pelanggar hukum pidana memiliki tujuan.  
 
�� Tujuan pengenaan sanksi pidana 

dipengaruhi oleh filsafat yang yang 
dijadikan dasar pengancaman dan 
penjatuhan pidana (filsafat pemidanaan).  

 
�� Filsafat pemidanaan berkaitan dengan 

alasan pembenar (justification) adanya 
sanksi pidana.  

 
 

 
FILSAFAT DALAM PEMIDANAAN 

 
�� Pembenaran pidana : 
 

1. Pembalasan 
2. Kemanfaatan (utilitas)  
3. Pembalasan yang bertujuan 

� Gabungan 
 

 

 
FILSAFAT DALAM PEMIDANAAN 

 
�� Filsafat pemidanaan merupakan landasan 

filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar 
keadilan apabila terjadi pelanggaran 
hukum pidana.  

 
�� Filsafat keadilan dalam hukum pidana 

yang kuat pengaruhnya ada dua, yaitu :  
 

- Keadilan yang berbasis pada filsafat 
pembalasan (Retributive Justice).  

- Keadilan yang berbasis pada filsafat 
restorasi atau pemulihan (Restorative 
Justice). 
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FILSAFAT KEADILAN DALAM 

PEMIDANAAN DALAM KUHP DAN 
DI LUAR KUHP 

 
�� Hukum Pidana Umum / KUHP 

- Retributif 
 
�� Hukum Pidana Khusus 

- Retributif  
- Restoratif (HAM berat masa lalu   

dengan KKR) 
 

�� Hukum Pidana di Luar KUHP 
- Restoratif  
- Retributif 

 

 
POLITIK PEMIDANAAN RUU KUHP 

 
Beberapa hal baru dalam Pemidanaan : 
 
�� Dirumuskan tujuan pemidanaan, 
�� Adanya pedoman pemidanaan, 
�� Dimungkinkan adanya perubahan pidana 

dalam pelaksanaan pidana terhadap 
putusan yang telah memiliki kekuatan 
hukum yang tetap, 

�� Ditentukannya ketentuan pidana denda, 
�� Pidana kerja sosial,  
�� Pidana tindakan, 
�� Pidana mati sebagai pidana pokok yang 

bersifat khusus, 
�� Dan seterusnya. 
 

 
SISTEM PEMIDANAAN 
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TUJUAN PEMIDANAAN 

 
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; 

��������������
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PIDANA MATI 

 
�� Pidana mati merupakan pidana pokok 

yang bersifat khusus dan selalu 
diancamkan secara alternatif.  

 
�� Meskipun tidak dimasukkan sebagai 

pidana pokok, pidana mati tetap diakui 
sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat 
khusus. 

 

 
BENTUK PIDANA (PASAL 65) 

 
Pidana pokok terdiri atas : 
 

a. Pidana penjara;  
b. Pidana tutupan;  
c. Pidana pengawasan;  
d. Pidana denda; dan  
e. Pidana kerja sosial. 

 
Urutan pidana menentukan berat ringannya 
pidana. 
 

 
TUJUAN DARI PEMIDANAAN 

 
�� Sebagai sarana perlindungan masyarakat,  
 
�� Rehabilitasi dan resosialisasi,  
 
�� Pemenuhan pandangan hukum adat, dan  
 
�� Aspek psikologis untuk menghilangkan 

rasa bersalah bagi yang bersangkutan. 
 

 
TUJUAN PEMIDANAAN 

 
d. Membebaskan rasa bersalah pada 

terpidana; dan  
 
e. Memaafkan terpidana.  
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PERTIMBANGAN DALAM 

PEMIDANAAN 
 
1. Kesalahan pembuat tindak pidana;  
2. Motif dan tujuan melakukan tindak 

pidana;  
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;  
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan 

berencana;  
5. Cara melakukan tindak pidana;  
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah 

melakukan tindak pidana; 
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial 

ekonomi pembuat tindak pidana; 
 

 
HAK-HAK TERPIDANA  

YANG DAPAT DICABUT  
 
4. Hak  menjadi  Penasehat  Hukum atau 

pengurus atas penetapan pengadilan;   
 
5. Hak menjadi wali, wali pengawas, 

pengampu, atau pengampu pengawas, 
atas orang yang bukan anaknya sendiri;  

 
6. Hak  menjalankan  kekuasaan  bapak, 

menjalankan perwalian atau pengampu 
atas anaknya sendiri; dan/atau  

 
7. Hak menjalankan profesi tertentu.  

 
 

 
HAK-HAK TERPIDANA  

YANG DAPAT DICABUT 
 

1. Hak memegang jabatan pada umumnya 
atau jabatan tertentu; 

  
2. Hak  menjadi  anggota Tentara Nasional 

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia;  

 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan 

yang diadakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;   
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PERBUATAN PIDANA DAN 

PEMIDANAAN 
 
�� Asas rechterlijke pardon yang memberi 

kewenangan kepada Hakim untuk 
memberi maaf pada seseorang yang 
bersalah melakukan tindak pidana yang 
sifatnya ringan (tidak serius). 

 

 
PIDANA PENJARA 

 
�� Pidana Penjara masih ditempatkan sebagai 

pidana utama dan diutamakan dalam 
RUU KUHP (ancaman pidana pada Buku 
II lebih banyak menggunakan penjara).  

 
�� Ukuran lama singkatnya pidana penjara 

sebagai parameter keadilan dalam hukum 
pidana, pasal-pasal, dan dalam penjatuhan 
pidana.  

 
�� Hubungannya dengan pencapaian tujuan 

pemidanaan. 
 

 
PERBUATAN PIDANA DAN 

PEMIDANAAN 
 
�� Pernyataan terbukti melanggar hukum 

tidak otomatis diikuti dengan penjatuhan 
pidana.  

 
�� Pidana tidak dijatuhkan dengan 

pertimbangan : 
- Ringannya  perbuatan,  
- Keadaan pribadi pembuat,  atau  
- Keadaan pada waktu dilakukan 

perbuatan atau yang terjadi kemudian, 
dan  

- Pertimbangan dari segi keadilan dan 
kemanusiaan.  

 

 
PERTIMBANGAN DALAM 

PEMIDANAAN 
 
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan 

pembuat tindak pidana;  
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban 

atau keluarga korban;  
10. Pemaafan dari korban dan/atau

keluarganya;  dan/atau  
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak 

pidana yang dilakukan. 
 



Catatan Seminar : Pembaharuan KUHP : Meninjau Kembali Bentuk-bentuk Hukuman  
dalam RUU KUHP 

 
 

Komnas HAM, ELSAM, PUSHAM Ubaya, KAHAM Undip, PAHAM Unpad 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIDANA MATI DAN 
PELAKSANAANNYA 

 
�� Pidana mati secara alternatif dijatuhkan 

sebagai upaya terakhir untuk mengayomi 
masyarakat. 

  
�� Pidana mati dilaksanakan dengan 

menembak terpidana sampai mati oleh 
regu tembak.  

 
�� Pidana mati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak dilaksanakan di muka 
umum. 

 
PENUNDAAN PIDANA MATI 

 
Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda 
dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) 
tahun, jika : 
 

• Reaksi masyarakat terhadap terpidana 
tidak terlalu besar;  

• Terpidana menunjukkan rasa 
menyesal dan ada harapan untuk 
diperbaiki;  

• Kedudukan terpidana dalam 
penyertaan tindak pidana tidak terlalu 
penting; dan  

• Ada alasan yang meringankan.  
 

 
PIDANA MATI DAN 
PELAKSANAANNYA 

 
�� Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita 

hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda 
sampai wanita tersebut melahirkan atau 
orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. 

  
�� Pidana mati  baru  dapat  dilaksanakan 

setelah permohonan grasi bagi terpidana 
ditolak Presiden. 

 
 
 

 
PIDANA MATI 

 
Ada tiga pendapat tentang Pidana Mati yang 
dimasukkan dalam RUU KUHP : 
 

- Pidana mati dihapuskan sebagai salah 
satu bentuk sanksi pidana.  

- Pidana mati tetap menjadi salah satu 
bentuk sanksi pidana, sebagai pidana 
pokok.  

- Pidana mati tetap sebagai salah satu 
bentuk sanksi pidana, tetapi bersifat 
khusus, yakni dengan syarat khusus. 

 
Masing-masing dilengkapi dengan argumen 
pendukung yang kuat. 
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EKSEKUSI PIDANA MATI 

 
Jika terpidana selama masa percobaan (selama 
10 (sepuluh) tahun) tidak menunjukkan sikap 
dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada 
harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati 
dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. 
 

 
TUJUAN PEMIDANAAN 

 

 
PENUNDAAN PELAKSANAAN  

PIDANA MATI 
 

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak
dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 
(sepuluh) tahun bukan karena terpidana  
melarikan diri, maka pidana mati tersebut 
dapat diubah menjadi pidana seumur hidup 
dengan Keputusan Presiden.  
 

 
PERUBAHAN PIDANA MATI 

 
Jika terpidana selama masa percobaan (selama 
10 (sepuluh) tahun) menunjukkan sikap dan 
perbuatan yang terpuji, maka pidana mati 
dapat diubah menjadi pidana seumur hidup 
atau pidana penjara paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dengan Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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PIDANA TINDAKAN 

 
Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama 
dengan pidana pokok berupa : 
 

1. Pencabutan surat izin mengemudi; 
2. Perampasan keuntungan yang 

diperoleh   dari   tindak pidana; 
3. Perbaikan akibat tindak pidana; 
4. Latihan kerja;  
5. Rehabilitasi; dan/atau 
6. Perawatan di lembaga. 

 

 
PIDANA TINDAKAN 

 
Pidana Tindakan dikenakan kepada : 
  

- Orang yang sakit gila  
- Orang yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan 
 
Pidana Tindakan berupa : 
 

1. Perawatan di rumah sakit jiwa; 
2. Penyerahan kepada Pemerintah; atau 
3. Penyerahan kepada seseorang. 

 

 
SIMPULAN PENGANCAMAN  
PIDANA MATI DALAM RUU 

 
�� Penggunaan pidana mati harus selektif, 

hanya terhadap perbuatan pidana yang 
menimbulkan akibat kematian atau 
membahayakan nyawa manusia dan 
kemanusiaan, baik sekarang maupun di 
masa datang. 

 
 

 
SIMPULAN PENGANCAMAN  
PIDANA MATI DALAM RUU 

 
�� RUU KUHP menempatkan pidana mati 

sebagai pidana khusus atau istimewa.  
 
�� Pidana mati dapat diubah menjadi pidana 

penjara seumur hidup atau penjara dalam 
waktu tertentu.  

 
�� RUU KUHP lebih condong untuk tidak 

menggunakan pidana mati sebagai jenis 
pidana utama dan diutamakan. 
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PIDANA POKOK BAGI ANAK 

 
Pidana pokok bagi anak terdiri atas : 
 
a. Pidana verbal : 
 

1. Pidana peringatan; atau  
2. Pidana teguran keras. 
 

b. Pidana dengan syarat : 
 

1. Pidana pembinaan di luar lembaga;  
2. Pidana kerja sosial; atau  
3. Pidana pengawasan; 

  
 

 
FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPERINGAN PIDANA  

 
a. Percobaan  melakukan tindak pidana;  
b. Pembantuan terjadinya tindak pidana;  
c. Penyerahan diri secara sukarela kepada 

yang berwajib setelah  melakukan  tindak 
pidana;  

d. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita 
hamil;  

e. Pemberian ganti kerugian yang layak atau 
perbaikan kerusakan secara sukarela 
sebagai akibat tindak pidana yang 
dilakukan;    

 
 

 
PIDANA TAMBAHAN BAGI ANAK 

 
1. Perampasan barang-barang  tertentu dan/ 

atau tagihan;  
 
2. Pembayaran ganti kerugian; atau  
 
3. Pemenuhan kewajiban adat. 
 

 
PIDANA POKOK BAGI ANAK 

 
c. Pidana denda;  atau  
 
d. Pidana pembatasan kebebasan : 
 

1. Pidana pembinaan di dalam lembaga;  
2. Pidana penjara; atau  
3. Pidana tutupan. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPERBERAT PIDANA  

 
f. Tindak pidana yang dilakukan pada 

waktu  terjadi huru hara atau bencana 
alam;  

 
g. Tindak  pidana yang  dilakukan pada 

waktu negara dalam keadaan bahaya;  
 
h. Pengulangan tindak pidana; atau  
 
i. Faktor-faktor lain yang bersumber dari 

hukum yang hidup dalam masyarakat. 
 

 
FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPERBERAT PIDANA  

 
c. Penyalahgunaan keahlian atau profesi 

untuk melakukan  tindak pidana;   
 
d. Tindak pidana yang dilakukan orang 

dewasa bersama dengan anak di bawah 
umur 18 (depalan belas)  tahun;  

 
e. Tindak pidana yang dilakukan secara 

bersekutu, bersama-sama, dengan 
kekerasan, dengan cara yang kejam, atau 
dengan berencana;  

 

 
FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPERBERAT PIDANA  

 
a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang 

khusus diancam dengan pidana atau 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
pegawai negeri dengan menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang diberikan kepadanya karena jabatan;  

 
b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu 

kebangsaan, atau lambang negara 
Indonesia pada waktu melakukan tindak 
pidana; 

 
FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPERINGAN PIDANA  

 
f. Tindak pidana yang dilakukan karena  

kegoncangan jiwa yang  sangat hebat;  
g. Tindak pidana yang dilakukan oleh 

pembuat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39; atau  

h. Faktor-faktor lain yang bersumber dari 
hukum yang hidup dalam masyarakat. 
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TELAAH TUJUAN PEMIDANAAN 

 
TUJUAN 

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana 
dengan menegakkan norma hukum 
demi pengayoman masyarakat.  

 
KOMENTAR 

1. Efek khusus dan umum. 
2. Ditujukan untuk masa yang akan 

datang. 
3. Tidak ada hubungannya dengan 

perbuatan pidana dan akibat. 
4. Bukan tujuan pemidanaan.  

 
 
 

 
PROBLEM PERUMUSAN TUJUAN 

PEMIDANAAN 
 
�� TUJUAN TERSIER 

Tujuan yang berhubungan dengan 
pengaruh tidak langsung penjatuhan 
pidana kepada pelanggar. 

 
 

 
JENIS PEMIDANAAN DAN TUJUAN 

PEMIDANAAN SERTA BENTUK 
KEJAHATAN 

 
�� Hubungan antara jenis pemidanaan  

dengan rumusan tujuan pemidanaan.  
 
�� Tujuan pemidanaan yang mana dicapai 

dengan jenis pidana yang mana.  
 
�� Hubungan antara tujuan pemidanaan dan 

jenis pidana dengan jenis atau bentuk 
kejahatan. 

 

 
PROBLEM PERUMUSAN TUJUAN 

PEMIDANAAN 
 
�� TUJUAN PRIMER 

Tujuan pemidanaan yang menjadi bagian 
dari substansi penyelesaian pelanggaran 
hukum pidana/penjatuhan pidana itu 
sendiri. 

 
�� TUJUAN SEKUNDER 

Tujuan yang berhubungan dengan 
pengaruh langsung penjatuhan pidana 
kepada pelanggar. 
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TELAAH TUJUAN PEMIDANAAN 

 
TUJUAN 

3. Menyelesaikan konflik yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana 
memulihkan keseimbangan dan 
mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. 

 
KOMENTAR 

1. Terkait erat dengan perbuatan dan 
akibat perbuatan. 

2. Terkait dengan  proses pengadilan dan 
penjatuhan pidana (jenisnya harus 
relevan). 

3. Tujuan pemidanaan.  
 

 
TELAAH TUJUAN PEMIDANAAN 

 
TUJUAN 

4. Membebaskan rasa bersalah pada 
terpidana.  

 
KOMENTAR 

1. Tidak terkait dengan perbuatan pidana 
dan proses pengadilan. 

2. Efek psikologis dari pelaksanaan 
pidana pada diri pelaku, setelah 
menjalani pidana (asal sesuai dengan 
jenis pidananya). 

3. Bukan tujuan pemidanaan.  
 
 

 
TELAAH TUJUAN PEMIDANAAN 

 
TUJUAN 

2. Memasyarakat-kan terpidana dengan 
mengadakan pembinaan sehingga 
menjadi orang yang baik dan berguna. 

 
KOMENTAR 

1. Tidak ada hubungannya dengan 
perbuatan pidana. 

2. Tidak menjadi bagian dari proses 
pengadilan. 

3. Bukan tujuan penjatuhan pidana tetapi 
tujuan   pelaksanaan   pidana penjara 
di LP. 
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II. MENINJAU KEMBALI BENTUK-BENTUK HUKUMAN DALAM RUU 
KUHP 

       Oleh : Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MENINJAU KEMBALI  

BENTUK-BENTUK HUKUMAN 
DALAM RUU KUHP 

 
Perbedaan konsep pemidanaan antara  

KUHP dan RUU KUHP 
 
 
 
 
 

 
 

Daad – dader – straf recht 
 

 
KEHENDAK PEMBENTUK  

UNDANG-UNDANG 
 

 

 
 

Restorative Justice = yes 
 

PEMIDANAAN DALAM RUU KUHP  
 

 

 
 

Hanya pedoman untuk Hakim 
 

 
RUU KUHP = text book  ??? 

 
�� Tidak terjadi disparitas; 
�� Kepastian hukum; 
�� Pedoman bagi Hakim;  
�� Perkembangan teori-teori pemidanaan;  
�� Pengalaman dari adanya praktik 

kekurangan/keburukan pidana penjara 
jangka panjang;  

�� Mencontoh pengalaman negara-negara 
lain menerapkan pidana jangka 
pendek/alternatif;  

�� Melibatkan masyarakat;  
�� Dll. 
 

 
 

MENINJAU KEMBALI  
BENTUK-BENTUK HUKUMAN 

DALAM RUU KUHP 
 

 
 

Oleh : 
 
 
 

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja  
Guru Besar Bidang Hukum Pidana 
Universitas Padjadjaran, Bandung 
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RESTORATIVE JUSTICE 

 
�� Keberhasilan Restorative Justice tidak  

tergantung hanya kepada Hakim.  
 
�� Sistem Peradilan Pidana = from arrest to 

release. 
 
 

 
REFORMASI DI BIDANG HUKUM 

 
Jadi, harus dilakukan juga reformasi di bidang 
hukum, antara lain : 
 

• KUHAP 
• Undang-undang Pemasyarakatan  
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SESI II 
 
III. ANALISIS FILOSOFIKAL TERHADAP HUKUMAN MATI DI INDONESIA 

DAN REFUTASI TERHADAP HUKUMAN MATI 
       Oleh : Prof. B. Arief Sidharta 
 

BAGIAN I 
 

ANALISIS FILOSOFIKAL TERHADAP HUKUMAN MATI DI INDONESIA 
Oleh : B. Arief Sidharta 

 
A. PENDAHULUAN 

 
Kaburnya, kemudian tertangkap kembali, dan pada akhirnya dilaksanakannya hukuman 
mati terhadap Kusni Kasdut pada akhir tahun ‘70-an telah menjadi causa celebre (pemicu) 
terjadinya polemik yang cukup hangat tentang pro dan kontra mengenai tetap 
dipertahankannya hukuman mati. Baik pihak yang pro untuk tetap dipertahankannya 
hukuman mati (kaum retensionis), maupun pihak yang kontra yang menghendaki 
dihapuskannya hukuman mati (kaum abolisionis), telah mengemukakan berbagai argumen, 
mulai dari yang paling emosional sampai pada yang paling rasional. Kini, setelah lewat 25 
(dua puluh lima) tahun, pada kesempatan kita akan menetapkan Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana yang baru, kita perlu secara rasional memutuskan apakah kita akan 
mempertahankan keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum pidana kita. 
 
Masalah pro dan kontra mengenai dipertahankannya hukuman mati bukanlah masalah baru. 
Masalah ini sudah lama diperdebatkan orang. Dalam dunia pemikiran ilmiah, masalah ini 
pada umumnya dibahas dan diperbincangkan dalam rangka teori penghalalan, pengadaan 
dan pengenaan hukuman atau sanksi pidana. Tentang masalah penghalalan pengadaan dan 
penjatuhan hukuman pidana, telah dikembangkan berbagai pandangan atau teori. Di dalam 
bukunya “Hukum Pidana” (Gramedia, 2003), Jan Remmelink berturut-turut memaparkan 
antara lain pandangan-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 ke dalam 3 (tiga) 
tipe pendekatan, yakni : teori perbaikan, ajaran prevensi (deterence theory of punishment) dan 
teori pembalasan. Pengelompokkan lain secara kronologik memaparkan berturut-turut : teori 
pembalasan (absolut, retributif), teori tujuan (relatif,), dan teori gabungan. Berdasarkan teori-
teori itu, orang mencoba membenarkan pengadaan hukuman mati.  
 
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, hal menjatuhkan hukuman tidak memiliki makna dalam dirinya sendiri, 
melainkan memperoleh nilainya dari sesuatu yang lain, yakni dari tujuan itu. Implikasinya 
adalah bahwa jika hukuman hanya dipandang sebagai sarana, maka pada dasarnya dapat 
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diganti dengan sarana-sarana lain yang mungkin lebih efisien. Teori hukuman 
instrumentalistik mengimplikasikan penghapusan hukuman.  

 
Ajaran pembalasan yang modern bertolak dari pandangan bahwa perbuatan yang 
mewujudkan peristiwa pidana itu 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 berarti bahwa 
negara mengakui orang tersebut sebagai manusia yang bebas dan bertanggung jawab. 
Pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan derajat kebebasan pada 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, 
maka yang layak dijatuhkan adalah bukan hukuman sebagai pembalasan, melainkan 
tindakan pendidikan dan tindakan perlindungan.  

 
Dalam perjalanan sejarah, kemudian banyak orang yang merasakan, bahwa pengadaan 
hukuman mati berdasarkan teori pembalasan yang kuno (asas talionis : eye for eye, tooth for 
tooth) adalah kurang memenuhi citra perikemanusiaan. Terhadap teori relatif, pihak 
abolisionis mengemukakan, bahwa hukuman mati di dalam kenyataan tidak berhasil 
mencapai tujuannya. Dengan data statistik, para abolisionis menunjukkan bahwa hukuman 
mati tidak mempengaruhi jumlah terjadinya kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. 
Khususnya 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 mati di Indonesia, yakni untuk 
mematahkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Dalam hal terakhir, 
abolisionis Indonesia mengemukakan bahwa motivasi dan pertimbangan itu pada saat 
sekarang sudah tidak relevan lagi.  

 
Tentang berbagai pendapat mengenai hukuman mati, J.E. Sahetapy, di dalam disertasinya 
yang berjudul “Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana” telah 
memaparkannya dengan sangat jelas dan baik sekali. Disertasi itu dan tulisan-tulisan lain 
tentang hukuman mati yang sempat saya baca menunjukkan bahwa pembahasan yang serius 
(yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah) tentang 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 itu tadi. Sedangkan renungan atau analisis dari sudut 
Filsafat tampak kurang mendapat tempat. Demikianlah Sahetapy dalam disertasinya itu 
mengemukakan : “Pemikiran secara filosofis dan metafisis tentang arti dan tujuan pidana mati 
sudah kurang mendapat pasaran.” (halaman 123). 

 
B. PERLUNYA TINJAUAN FILOSOFIKAL 

 
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 menimbulkan pertanyaan, 
apakah digunakannya manusia sebagai sarana (alat) dapat dibenarkan atau 
dipertanggungjawabkan ? Pertanyaan ini sudah melampaui batas-batas wilayah berkiprah 
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studi ilmu-ilmu positif. Pertanyaan itu adalah pertanyaan dalam bidang renungan 
kefilsafatan.  
 
Dalam kaitan yang dikemukakan terakhir, dapatlah dikemukakan hal yang berkenaan 
dengan fakta yang dikonstatasi oleh Sahetapy. Di dalam disertasinya ia mengemukakan 
bahwa pendukung pandangan para abolisionis semakin lama semakin luas. Hal ini 
dibuktikan dengan semakin bertambahnya negara yang menghapuskan hukuman mati, atau 
membatasi hukuman mati hanya pada perbuatan kejahatan tertentu saja. Tentang Amerika 
Serikat diperlihatkan adanya 23 (dua puluh tiga) negara bagian yang telah menghapuskan 
hukuman mati, tetapi 12 (dua belas) negara bagian telah menghidupkannya lagi, dan 
kemudian dari 12 (dua belas) itu, 4 (empat) negara bagian telah menghapuskan lagi. 
Sementara itu, akhir-akhir ini di Amerika Serikat dan di Eropa mulai terdengar lagi suara 
yang menghendaki agar hukuman mati dihidupkan lagi. Tidakkah semuanya itu 
menunjukkan bahwa “pemikiran secara filosofis 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 berhubung Indonesia tengah 
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 bahwa dalam pemikiran kefilsafatan itu sendiri terdapat bermacam 
ragam aliran yang bersimpang siur. Tetapi 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 asas dalam 
menyelenggarakan kehidupan bersama dalam kerangka organisasi negara. Singkatnya, 
menetapkan Pancasila sebagai asas menegara. Dengan demikian, wajarlah 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. 

 
C. POKOK PERMASALAHANNYA 
 

Dipandang dari sudut filsafat, maka mempersoalkan hukuman mati berarti 
mempertanyakan, apakah adanya hukuman mati dapat dibenarkan atau 
dipertanggungjawabkan ? Pertanyaan ini dapat dikemukakan dengan cara lain, yakni 
apakah hukuman mati mempunyai tempat di dalam gagasan tentang hukum itu sendiri ? 
Jadi, dalam menentukan dapat atau tidak dapat dipertahankannya hukuman mati dalam 
sistem hukum pidana nasional kita, maka harus diukur dengan menggunakan Pancasila 
sebagai norma kritiknya (jika kita konsisten menerima Pancasila sebagai landasan 
kefilsafatan penyelenggaraan kehidupan bernegara kita). 

 
D. EKSISTENSI MANUSIA DALAM PANCASILA 
 

Jika Pancasila dipandang sebagai suatu kesatuan dari 5 (lima) sila yang saling berkaitan, 
yang di dalamnya sila-sila itu saling membatasi dan saling memperkaya makna masing-
masing sila, dan kemudian memaparkannya sebagai suatu keutuhan, maka kita akan 
memperoleh suatu gambaran tentang eksistensi manusia yang dapat disebut Pandangan 
Hidup Pancasila. Di bawah ini akan dicoba secara singkat memaparkan suatu pandangan 
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hidup yang direkonstruksi berdasarkan 5 (lima) sila dari Pancasila sebagai suatu 
keseluruhan.  
 
Pandangan Hidup Pancasila berpangkal pada kenyataan bahwa alam semesta dengan segala 
hal yang ada di dalamnya yang merupakan suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis, 
diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak sesuatu pun yang ada di dalam 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, 
dan pada gilirannya juga merupakan bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar lagi, 
dan demikian seterusnya ad infinitum. Realitas yang ada adalah unik, tetapi hanya 
mempunyai makna dalam kaitannya dengan hal-hal lainnya yang masing-masing juga unik. 
Karena itu, asas dari eksistensinya adalah kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam 
kesatuan (Soediman Kartohadiprodjo). Asas lainnya adalah “setiap hal yang ada serta 
keseluruhan alam semesta tergantung pada Tuhan”.  
 
Juga manusia diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir kehidupannya adalah untuk kembali 
kepada sumber asalnya, yakni Tuhan. Tiap  manusia individual 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, dan 
dengan itu manusia individual memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menentukan 
sendiri pilihan tindakan yang (akan) dilakukannya serta kehidupan yang ingin dijalaninya. 
Karena itu, tiap manusia individual bertanggung jawab untuk perbuatan yang telah atau 
akan dilakukannya. Adanya akal budi dan nurani itu menjadi landasan dari 
kebermartabatan manusia. Artinya, karena akal budi dan nuraninya itu, maka di satu pihak 
manusia individual bertanggung jawab untuk perbuatan apapun yang ia lakukan dalam 
kebebasannya, dan di lain pihak manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. 
Pada sisi lain, manusia juga diciptakan dengan kondrat dalam kebersamaan dengan 
sesamanya di dalam perkaitan dengan isi alam semesta lainnya sebagai suatu keseluruhan. 
Dalam kebersamaannya itu, tiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang 
membedakan yang satu dari yang lainnya. Keseluruhan pribadi-pribadi dengan 
keunikannya masing-masing itu mewujudkan suatu kesatuan, yakni kemanusiaan. Karena 
itu, keseluruhannya disebut umat manusia. Dalam masing-masing pribadi yang unik itu 
terjalin kemanusiaan. Karena itu, kehadiran manusia dalam kebersamaannya 
memperlihatkan kodrat adanya kesatuan atau kesamaan (yakni : kemanusiaan) di dalam 
pribadi-pribadi yang unik (yang berbeda). Jadi, kesatuan dalam perbedaan. Sebaliknya, 
kebersamaan itu memperlihatkan kodrat kepribadian yang unik (perbedaan) di dalam 
kesatuan kemanusiaan. Jadi, perbedaan dalam kesatuan. Kodrat “kesatuan dalam perbedaan” 
dan “perbedaan dalam kesatuan” dari eksistensi manusia itu dirumuskan (terungkapkan) 
dalam seloka “BHINNEKA TUNGGAL IKA” (lihat lebih jauh karya-karya Soediman 
Kartohadiprodjo dalam “Kumpulan Karangan”, 1965).  
 
Bhinneka Tunggal Ika dapatlah dipandang sebagai asas pertama atau titik tolak dalam 
menentukan pendirian tentang kedudukan tiap manusia individual di dalam masyarakat. 
Manusia adalah subyek yang memiliki kepribadian yang unik sebagai kodratnya yang tidak 
dapat disangkal tanpa meniadakan kemanusiaannya. 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 (D.F. Scheltens) yang 
meliputi juga pengakuan dan penghormatan terhadap “the sanctity of (human) life”. 
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Kesemuanya itu membawa pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk merealisasikan 
dirinya secara penuh sepenuh mungkin.  
 
Apa yang dikemukakan tadi berlaku juga bagi masyarakat. Untuk tetap mempertahankan 
eksistensinya sebagai masyarakat manusia yang berkemanusiaan, maka masyarakat harus 
mengakui dan memelihara serta melindungi kepribadian masing-masing warganya, 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. Sebaliknya, hal itu tidak berarti bahwa 
masing-masing individu manusialah yang terpenting, dan karena itu kepentingan tiap 
manusia secara bersendiri harus didahulukan dari masyarakat (seperti pada individualisme). 
Sebab, terbawa oleh kodrat kehadiran manusia dalam kebersamaan dengan sesamanya, 
manusia hanya dapat merealisasikan dirinya secara otentik (utuh) dalam masyarakat yang ke 
dalamnya setiap manusia menjadi warga atau anggotanya.  
 
Terbawa oleh struktur kehadiran manusia dalam kebersamaan dengan sesamanya, maka 
sifat hubungan antar manusia 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. Karena itu, Pandangan Hidup Pancasila 
juga dapat disebut Pandangan Hidup Kekeluargaan. 

 
E. MAKNA DAN TUJUAN HUKUM DALAM PANCASILA 

 
Telah dikemukakan bahwa eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan 
sesamanya. Dengan demikian, penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses 
merealisasikan diri dari setiap manusia berlangsung di dalam kebersamaannya itu, yakni di 
dalam masyarakat. Untuk dapat merealisasikan dirinya secara wajar, manusia memerlukan 
adanya ketertiban dan keteraturan (berekenbaarheid, prediktabilitas, hal dapat diperhitungkan 
terlebih dahulu) di dalam kebersamaannya itu. Ketertiban diwujudkan dalam perilaku 
manusia. Untuk mewujudkan ketertiban itu, manusia memunculkan keharusan-keharusan 
berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum. Kaidah 
hukum menetapkan bahwa jika terjadi situasi tertentu, maka subyek tertentu dalam 
hubungannya dengan subyek 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), maka akan terwujudlah ketertiban di dalam masyarakat.  
 
Tetapi, 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 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 life”. 
Dengan demikian, pengertian hukum berdasarkan Pancasila meliputi keseluruhan proses-
proses pengaturan dan penyusunan struktur tata kehidupan dan pergaulan hidup 
manusiawi yang fungsional bagi upaya manusia untuk dalam rangka kebersamaan dengan 
sesamanya secara wajar merealisasikan diri secara utuh dan penuh.  
 
Terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesamanya itu, maka hukum harus bersifat 
kekeluargaan. Sebab, ketertiban yang dikehendaki seperti dikemukakan di atas haruslah juga 
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merupakan ketertiban dan keteraturan yang bersuasana ketentraman batin, kesenangan 
bergaul antar sesama, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan terselenggaranya 
interaksi antar manusia yang otentik.  
 
Karena titik tolak dan tujuan penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas 
martabat manusia, maka tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah pengayoman terhadap 
manusia (di dalam kebersamaan dengan sesamanya) dalam arti, baik 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. Kesemuanya itu hanya mungkin ada maknanya jika 
secara fundamental “the sanctity of life” diakui, dihormati, dan dilindungi. 

 
F. SANKSI HUKUM 

 
Telah dikemukakan bahwa hukum menetapkan apa yang harus dilakukan manusia dalam 
situasi konkret tertentu. Jadi, hukum yang ditimbulkan oleh manusia itu dalam 
aktualisasinya menguasai hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, manusia individual in 
konkreto tidak hanya sekedar hadir di dunia, melainkan menghadirkan diri di (ke) dalam 
situasinya. Manusia menentukan situasinya sendiri dengan memberikan nilai dan makna 
terhadap situasi yang di dalamnya ia hadir bagi dirinya. Ini berarti, manusia mempunyai 
kebebasan untuk menentukan sikap terhadap situasinya. Manusia mempunyai kemauan 
bebas. Dalam kaitan ini, manusia juga menghayati kehadiran hukum sebagai bagian dari 
situasinya. Karena itu, manusia juga akan menentukan sikap terhadap hukum, yakni untuk 
mentaati atau tidak mentaati apa yang diharuskan oleh hukum.  
 
Tetapi, demi terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, maka penaatan terhadap hukum tidak 
dapat sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas masing-masing manusia. Untuk 
mempengaruhi kemauan bebas itu, maka 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 ini disebut sanksi hukum. Jadi, sanksi hukum itu sendiri adalah 
kaidah hukum. Artinya, dihadirkan atau ditampilkan dalam wujud kaidah hukum. Karena 
itu, sanksi hukum juga harus berdasarkan dan tidak bertentangan dengan pengakuan dan 
penghormatan atas martabat manusia, inklusif pengakuan dan penghormatan atas “the 
sanctity of (human) life”-nya. Hal ini berlaku bagi semua jenis dan bentuk sanksi hukum. 

 
G. SANKSI PIDANA DAN HUKUMAN MATI 

 
Sanksi pidana adalah salah satu bentuk dari 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. Karena itu, sanksi pidana 
(biasa disebut hukuman) adalah 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, maka pertama-tama sanksi pidana itu harus merupakan 
pernyataan secara konkret tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatannya yang 
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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 seperti yang dikemukakan di atas. Jadi, hukuman mati hanya 
mempunyai aspek untuk mendeter (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 
yang bukan manusia yang dikenainya. Ini berarti bahwa hukuman mati secara langsung 
bertentangan dengan titik tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni penghormatan atas 
martabat manusia dalam kebersamaannya. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa 
pada hakikatnya hukuman mati tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum 
berdasarkan Pandangan Hidup Pancasila (Kekeluargaan). 
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BAGIAN II 
 

REFUTASI TERHADAP HUKUMAN MATI 
(Beberapa catatan tambahan pada kertas kerja tentang  

Analisis Filosofikal terhadap Hukuman Mati di Indonesia) 
 

 
I.  HUKUMAN MATI DIRASAKAN KEJAM 

 
Hukuman mati sebagai sanksi pidana adalah penghilangan nyawa seseorang yang 
diputuskan dan dilaksanakan oleh negara karena perbuatan yang telah dilakukan orang 
itu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam aturan hukum pidana tertentu. 
Jadi, hukuman mati itu adalah suatu gejala dalam kegiatan menegara yang sah karena 
diatur dalam hukum positif.  
 
Sebagai suatu sanksi pidana, hukuman mati itu dihayati atau dipandang sebagai sanksi 
pidana yang paling berat. Dalam bahasa Inggris, death penalty sering kali disebut capital 
punishment. Pada masa sekarang, hukuman mati sering dirasakan sangat kejam (semakin 
lama semakin banyak orang yang merasakan demikian). Sebenarnya, kematian adalah 
peristiwa “biasa” dan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan (setiap) manusia. Tetapi, 
kematian yang tidak disebabkan oleh pelaksanaan hukuman mati pada dasarnya tidak 
dapat diketahui terlebih dahulu dengan kepastian tentang saat dan cara bagaimana wujud 
terjadinya. 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 dilaksanakannya hukuman mati itu 
menimbulkan rasa takut dan siksaan (batin) yang luar biasa bagi terhukum, karena ia 
mengetahui dengan cara bagaimana dan kapan ia akan “dibunuh” (mengakhiri atau 
diakhiri hidupnya). Terhukum mengetahui bahwa “his death will be in a ritualized killing by 
other people, symbolyzing his ultimate rejection by the members of his community” (Jonathan 
Glover). Dan hal itu merupakan suatu “additional horror” bagi terhukum. Karena itu, bagi 
banyak orang pada saat sekarang, hukuman mati itu dirasakan sebagai “a horrible business 
of a long premeditated killing”. 

 
II.  HUKUMAN (SANKSI PIDANA) SEBAGAI SARANA SOSIALISASI 

 
Telah dikemukakan bahwa 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, maka masalah hukuman mati 
hanyalah masalah sejauh mana negara mampu melaksanakannya dan sejauh mana 
efektivitas pelaksanaannya terhadap tujuan menegakkan kekuasaan dan mewujudkan 
ketertiban. Aspek moralitas dari hukuman mati cenderung dipandang kurang atau tidak 
relevan.  
 
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 mengelakkan 
kebersamaannya itu dengan segala konsekuensinya. Untuk memungkinkan 
pengembangan diri secara otentik dalam kebersamaannya itu, maka di dalam interaksi 
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antar sesamanya, manusia sepanjang perjalanan sejarah telah memunculkan berbagai 
institusi sosial.  
 
Keseluruhan proses-proses kemasyarakatan itu pada dasarnya adalah proses sosialisasi. 
Gejala negara adalah salah satu bentuk 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. Karena 
itu, semua tindakan kenegaraan pada dasarnya (harus) dipandang sebagai tindakan 
sosialisasi, termasuk tindakan mengenakan sanksi pidana.  
 
Hukum positif, sebagai suatu sistem pengendalian sosial yang berlaku (harus) dapat 
dipaksakan demi terwujudnya ketertiban yang adil manusiawi, juga merupakan proses 
sosialisasi yang terus-menerus. Sebagaimana halnya dengan negara, juga hukum 
positifpun merupakan jawaban manusia terhadap 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. Dari 
apa yang dikemukakan tadi, seyogyanya jika hukuman (sanksi pidana) bertujuan : 

 
a)  Resosialisasi pelanggar hukum, yakni untuk memungkinkan pelanggar agar dapat 

berpartisipasi lagi di dalam proses-proses interaksi kemasyarakatan. Dalam hal ini, 
maka hukuman ditujukan untuk mengendalikan ketaatan orang yang telah 
melanggar hukum, sedemikian sehingga ia dapat direintegrasikan ke 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 individu (warga masyarakat) dan 
masyarakat. Karena itu, maka hukuman harus memperhitungkan juga hari esok 
dari pelanggar (delinquent) dan masyarakat. 

 
Dengan demikian, adanya hukuman mati tidak konsisten dengan pengertian tujuan 
hukuman yang dikemukakan tadi. 

 
III. HUKUMAN MATI, SOLIDARITAS DAN CINTA KASIH 

 
Sejalan dengan yang dikemukakan terdahulu, masyarakat juga harus memperhitungkan 
semangat solidaritas, juga terhadap pelanggar sebagai manusia, mengingat manusia tidak 
dapat mengelakkan kodrat kebersamaan dengan sesamanya. Ini berarti bahwa tiap 
perbuatan manusia individual selalu terjadi di dalam konteks kemasyarakatan. Kenyataan 
kemasyarakatan tersebut akan mempengaruhi pilihan perbuatan dan cara melakukannya 
oleh manusia individual secara perorangan. Karena itu, hingga derajat tertentu, 
masyarakat juga ikut bertanggung jawab (ikut bersalah) untuk perbuatan yang dilakukan 
oleh orang perorangan. Dalam kaitan ini, masyarakat juga harus ikut mempertimbangkan 
ketertiban pada tanggung jawab sehubungan dengan asal-usul pertumbuhan kejahatan. 
Faktor solidaritas ini juga mendorong diakhirinya penggunaan hukuman mati.  
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Selain itu, hukuman mati juga tidak konsisten dengan cinta kasih sebagai sikap dasar yang 
menjiwai hubungan antar manusia, respek terhadap (martabat) pribadi manusia dan ke-
mahamurah-an Illahi.  
 
Perlu juga dipertimbangkan, bahwa hukuman mati membawa akibat negatif bagi keluarga 
terhukum dan orang-orang yang terlibat pada proses penjatuhan dan pelaksanaan 
hukuman mati. Dalam kaitan ini, dapat dikemukakan bahwa 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. 

 
IV. HUKUMAN MATI SEBAGAI FAKTOR DETERANSI 

 
Data-data yang sudah terkumpul menunjukkan bahwa korelasi yang meyakinkan antara 
adanya (tidak adanya) hukuman mati dan kurve “murder rate” tidak tampak. Dari fakta itu 
dapat disimpulkan, antara lain : 
 

a. Hukuman mati bukanlah faktor deteransi yang lebih kuat ketimbang hukuman 
penjara. 

b.  Kita 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 life”. 
 
V.  HUKUMAN MATI DAN SEJARAH PERADABAN / KEBUDAYAAN 

 
Sejak dari permulaan manusia selalu dihadapkan pada pelbagai tantangan dan rintangan 
sebagai masalah hidupnya. Manusia harus, akan dan telah berusaha untuk menjawab 
tantangan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya itu. Kesemuanya itu 
berlangsung dalam interaksi kebersamaannya. Dalam rangka memberikan jawaban 
terhadap tantangan-tantangan itulah, manusia memunculkan pelbagai institusi yang terus-
menerus mengalami perkembangan dan perubahan dalam jenis, kuantitas dan kualitasnya. 
Apa yang pada suatu kurun waktu tertentu dianggap wajar dan perlu, pada titik 
perkembangan tertentu dirasakan tidak wajar (dan/atau tidak perlu) lagi dan harus (perlu) 
ditinggalkan atau diubah. Demikianlah, institusi janda ikut dibakar pada waktu 
diselenggarakan pembakaran mayat suaminya, kini dirasakan tidak wajar dan sudah tidak 
dilakukan lagi. Apa yang dirasakan sebagai wajar adalah hasil tertinggi yang telah dicapai 
pada tingkat perkembangan tertentu. Demikian juga halnya dengan hukum dan hukum 
pidana, termasuk sanksi pidananya. Kini tampaknya orang sudah merasakan bahwa 
hukuman mati sebagai hal yang tidak wajar lagi.  
 
Selain itu, diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati dapat mempunyai efek 
demoralisasi di dalam masyarakat.  
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Dalam kaitan yang dikemukakan tadi, mungkin ada gunanya untuk mempertimbangkan 
Deklarasi Stockholm (Desember 1977) yang antara lain mengemukakan : 
 

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 irevokabel.  

 
Pada analisis terakhir, masalah hukuman mati itu langsung berkenaan dengan manusia 
dengan segala ketidaksempurnaan dan kekurangannya. Sehubungan dengan ini, dalam 
rangka meninjau kembali bentuk-bentuk hukuman dalam RUU KUHP, mungkin ada 
gunanya bagi kita untuk sejenak merenungkan ucapan Sir Thomas Noon Talfourd (dalam 
“The Family of Man”) : 
 

“Fill the seats of justice with good men, not so absolute in goodness  
as to forget what human frailty is” 
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IV. PENGATURAN MENGENAI SANKSI PIDANA DALAM R-KUHP DALAM 
PERSPEKTIF HAM 

       Oleh : Prof. Harkristuti Harkrisnowo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KRIMINALISASI 

 
�� Upaya untuk menjadikan suatu tindakan 

tertentu sebagai suatu tindak pidana;  
 
�� Tindakan tersebut sebelumnya tidak 

dikenai sanksi pidana;  
 
�� Dilakukan melalui proses legislasi;  
 
�� Tidak mungkin sepenuhnya terlepas dari 

warna dan wacana politik. 
 

 
HUKUM PIDANA 

 
�� Hukum ‘sanksi’ istimewa.  
 
�� Bagi pelanggaran terhadap hukum yang 

telah ada (existing laws).  
 
�� Yang berbeda dengan sanksi lainnya 

(sanksi administrasi, sanksi perdata, dll).  
 
�� Bersifat tegas, non-diskriminatif, non-multi 

interpretable (seharusnya). 
 

 
MORALITAS, HAM  & HUKUM 

 
�� Hukum sebagai refleksi moralitas 

masyarakat.  
 
�� Ekspresi, pandangan dan nilai masyarakat 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan 
keseharian kehidupan.  

 
�� Tidak lepas dari nilai-nilai religiusitas.  
 
�� Sarat dengan nilai tentang hak mendasar 

warga. 
 

 
PENGATURAN MENGENAI  

SANKSI PIDANA DALAM R-KUHP 
DALAM PERSPEKTIF HAM 

 
 
 
 

Oleh : 
 
 
 
 

Prof. Harkristuti Harkrisnowo 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
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ADAKAH HUBUNGAN ANTARA 

KRIMINALISASI DAN MORALITAS ? 
 
�� Herbert Packer : only conduct generally 

considered immoral should be treated as 
criminal.  

�� van Bemmelen : hanya terhadap perbuatan 
yang bersifat merusak dan tidak susila.  

�� Sudarto : kriminalisasi terhadap perbuatan 
yang immoral dan mendatangkan kerugian 
materiil dan spiritual bagi masyarakat.  

�� John Stuart Mill : immorality is not a 
sufficient reason for criminalization, such 
behavior should cause harm to others. 

 

 
FAKTOR KORELATIF KRIMINALISASI
 
�� Apakah memang tidak ada sarana hukum 

lain untuk menanganinya (ultimum vs 
primum remedium);  

 
�� Keseriusan akibat perilaku tersebut dalam

pandangan publik;  
 
�� Telah diperhitungkan cost benefit analysis 

untuk mengkriminalisasi;  
 
�� Telah memperhitungkan kapasitas aparat 

penegak hukum (tidak menimbulkan 
overloading of the penal machinery). 

 

 
LANDASAN FILOSOFIS 

 
�� Ius puniendi : hak negara untuk 

menghukum melalui ius poenale (hukum 
pidana); mewakili korban untuk 
menyelesaikan akibat kejahatan.  

 
�� Kewajiban negara untuk memberikan rasa 

aman dan menjaga ketertiban hubungan 
antar warga (social contract doctrine). 

 
 

 
SANKSI PIDANA 

 
�� Unsur yang paling membedakan antara 

hukum pidana dengan hukum-hukum 
lainnya;  

 
�� Mengandung makna adanya penderitan 

yang dikenakan secara sengaja dan 
berdasar hukum kepada seseorang, yang 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana, melalui proses 
peradilan pidana. 
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SYARAT RUMUSAN PIDANA 

 
�� Limitatif; 
 
�� Jelas;  
 
�� Tidak membuka kemungkinan interpretasi 

ganda/multi-interpretable;  
 
�� Feasible untuk diimplementasikan;  
 
�� Mengacu pada ketentuan umum hukum 

pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU-
nya. 

 

 
SYARAT PIDANA DALAM 

INSTRUMEN HAM 
 

�� Tidak merupakan dan tidak melibatkan 
unsur penyiksaan (torture) baik fisik maupun 
psikologis (Pasal 5 UDHR, Pasal 7 ICCPR);  

 
�� Tidak merupakan cruel dan unusual 

punishment; 
 
�� Non-diskriminatif; 
 
�� Khusus untuk pidana mati (bagi negara 

yang belum menghapuskan). 
 

 
TUJUAN PEMIDANAAN (R-KUHP) 

 
�� Mencegah dilakukannya tindak pidana;  
�� Memasyarakatkan terpidana;  
�� Menyelesaikan konflik;  
�� Memulihkan keseimbangan;  
�� Mendatangkan rasa damai pada rakyat;  
�� Membebaskan rasa bersalah pada 

terpidana. 
 

 
 
 
 
 
 
 

APA GUNANYA PERUMUSAN 
SANKSI PIDANA ? 
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RETRIBUTIVE 

 
�� Lex talionis  
�� Penjahat layak dihukum  
�� Sesuai dengan cerminan perasaan kolektif 

masyarakat  
�� Menyatukan masyarakat melawan 

penjahat  
�� Harus dilihat dalam konteks sosial budaya 
 

 
SECARA TEORITIS … 

 
�� Retributive/pembalasan  
�� Deterrent/pencegahan  
�� Rehabilitation/memperbaiki kembali  
�� Atonement/membebaskan rasa bersalah 

pelaku  
�� Integrative/integrasi 
 

 
DETERRENCE 

 
�� Mencegah terjadinya atau terjadinya 

kembali tindak pidana, baik oleh terpidana 
maupun potential offender;  

 
�� Konsep aliran klasik sebagai reaksi 

terhadap pemidanaan yang semena-mena;  
 
�� Utilitarian, forward looking;  
 
�� Berdasarkan asumsi bahwa Manusia itu 

Rasional (cogito ergo sum). 
 

 
REHABILITASI 

 
�� Individualisasi pemidanaan  
�� Tekanan pada treatment  atau pembinaan 

untuk memperbaiki pelaku  
�� Anti-punishment  
�� Model medis 
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PEMBAHARUAN  

DALAM R-KUHP vs KUHP 
 
�� Bentuk pidana yang lebih bervariasi, 

memberi keleluasaan pada hakim untuk 
memilih.  

 
�� Pidana mati tidak menjadi pidana pokok, 

tapi pidana istimewa, mengacu pada 
international trends.  

 
�� Memungkinkan penjatuhan pidana dan 

tindakan. 

 
INTEGRATIF 

 
Multi fungsi pemidanaan : 
 

�� Membuat pelaku menderita;  
�� Mencegah terjadinya tindak pidana;  
�� Memperbaiki pelaku. 
 

Burning issue : 
 
Mungkinkah semua tujuan diintegrasikan 
padahal setiap tujuan dilandasi asumsi yang 
berbeda ??? 
 

 
NAMUN… POLA PENETAPAN  
BESARAN DAN JENIS PIDANA 

 
�� Belum ada parameter yang tegas hingga 

kini;  
 
�� Berakibat tingginya disparitas sanksi 

pidana dalam peraturan perundang-
undangan;  

 
�� Sebagian besar masih mengacu pada 

ketentuan dalam KUHP;  
 
�� Pelu dibuatkan parameter yang dilandasi 

pada pandangan masyarakat sendiri 
tentang hukum dan sanksi pidana. 

 

 
PEMBAHARUAN  

DALAM R-KUHP vs KUHP 
 
�� Mencantumkan corporate criminal liability.  
 
�� Membuka kemungkinan keterbuktian 

kesalahan tanpa penjatuhan pidana. 
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BESARAN PIDANA : 

DIGANTUNGKAN PADA VARIABEL 
YANG MANA ? 

 
�� Kerugian materiil dan immateriil yang 

ditimbulkan (yang aktual dan potensial)  
�� Dampak pada korban  
�� Hubungan pelaku dan individu  
�� Tingkat kesalahan pelaku  
�� Motivasi pelaku  
�� Keadaan-keadaan tertentu  
�� Nilai masyarakat ???  
�� Kepentingan negara ??? 
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HUBUNGAN ANTARA JENIS PIDANA 
DENGAN TUJUAN PIDANA 
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TRANSKRIP  
 
I. PEMBUKAAN  
       Oleh : Abdul Hakim Garuda Nusantara 
 
(Mengucapkan salam)  
 
Seperti kita ketahui, penetapan sanksi dalam peraturan perundangan, penal policy sangat penting. 
Dalam rangka pembaharuan KUHP, kita perlu melihat pola pemidanaan dan penentuan sanksi 
dalam RUU KUHP, sehingga kita bisa mendiskusikan mengenai apa yang seharusnya menjadi 
sanksi dalam suatu tindak pidana. Di samping itu, perlu digarisbawahi bahwa pembaharuan 
hukum pidana harus dilandasi re-orientasi atas tujuan pemidanaan. Hal ini penting untuk 
melihat maksud dan tujuannya dalam hukum pidana serta capaian dalam sebuah proses 
pembaharuan dalam hukum pidana. Ini akan menunjukkan paradigma dalam hal perlindungan 
terhadap hak asasi warga negaranya sebagaimana tercantum dalam konsideran RUU ini. Lalu 
kita dapat meninjau tujuan pemidanaan dan bentuk-bentuk sanksi untuk melihat sejauh mana 
landasan tujuan pemidanaan dan bentuk sanksi ditetapkan.  
 
Beberapa ahli mengatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan 
pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Akan 
tetapi, selama ini belum ada rumusan tentang tujuan hukuman pemidanaan dalam hukum 
positif Indonesia. Sebagai akibatnya, banyak hukuman pidana yang tidak konsisten dan 
tumpang tindih. Persoalan penetapan sanksi dalam sejarahnya juga mengalami beberapa kali 
perubahan. Tercatat setidaknya 8 (delapan) kali perubahan konsep RUU KUHP yang dalam 
konsepnya punya persamaan dan perbedaan. Ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan 
dalam RUU KUHP mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup 
dasar menunjukkan bahwa selalu disesuaikan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hari ini diadakan seminar soal meninjau 
kembali bentuk-bentuk hukuman dalam RUU KUHP. Kita akan bicara soal politik penghukuman 
yang dianut dalam RUU KUHP, apakah distributif, restoratif atau seperti apa yang tepat kita 
adopsi di masa depan. Relevan dengan ini, perlu dibahas soal hukuman mati yang masih 
dipertahankan dalam RUU KUHP. Kita juga akan bicara soal corporal sentences di Aceh yang 
tidak mungkin kita adopsi.  
 
(Menyebutkan bahwa seminar ini merupakan rangkaian yang akan melahirkan policy paper). 
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II. MAKALAH SESI I 
 
         Pembicara  :  1. Dr. Mudzakkir, S.H. 
                                    2. Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. 
         Moderator :  Yesmil Anwar, S.H., M.Si   
        
 
��MODERATOR 
 
[Membuka acara dan memperkenalkan pembicara] 
 
Para pakar yang ada di dalam tim dari tahun 1981 sampai sekarang (maksudnya tim perancang 
Undang-undang KUHP) amat peduli dengan perjalanan kehidupan ketatanegaraan kita, sehingga 
proses kriminalisasi dan dekriminalisasi dan proses peracikan norma-norma yang akan 
dimasukkan ke dalam undang-undang penuh dengan diskursus-diskursus dan dinamika. Hari 
ini kita akan bicara soal bentuk-bentuk penghukuman. 
 
 
A. DR. MUDZAKKIR (“BENTUK PEMIDANAAN DALAM RUU KUHP”) 
 
[Membacakan dari power point – yang ada di power point tidak ditulis ulang, namun penjabarannyalah 
yang ditulis di sini] 
 
Sesuai TOR dari panitia, saya akan berbicara tentang politik pembaruan hukum pidana. 
Membahas RUU KUHP tidak bisa text by text, namun mengerti arah pembaharuan ini apa. Yang 
kedua, saya akan bicara soal filsafat hukum pidana dan pemidanaan ini relevan dengan bentuk-
bentuk pidana yang dibahas dalam seminar ini. Kita juga harus membaca apa yang menjadi 
landasan berpikir sehingga melahirkan bentuk pidana seperti itu. 
 
“Politik Pembaharuan Hukum Pidana” 
 
Hukum pidana di Indonesia warisan pemerintah Belanda yang merupakan hukum pidana 
Belanda yang dimodifikasi dan diberlakukan di negara jajahan dahulu. Namun kita harus jujus 
bahwa ada 2 (dua) sifat dalam setiap hukum, yaitu sifat general dan sifat spesifik. Sifat general 
saya kira KUHP mengatur bersifat umum. Untuk kepentingan penjajahan, biasanya hukum akan 
bersifat spesifik. Saya tidak sepakat KUHP kolonial diganti total, karena di dalamnya memuat 
sifat hukum umum, seperti pembunuhan, dll. Tetapi menyangkut demokrasi, mungkin ada 
unsur kolonialnya. Namun, kolonial atau bukan, bukan tergantung hukum itu produk dari 
mana, tapi melihat isi dari hukum sendiri itu. Bisa jadi hukum yang kita buat sendiri lebih 
kolonial. Nanti bisa kita lihat dari beberapa pasal yang menurut saya konstruksinya tidak bagus. 
 

- Beberapa ketentuan KUHP tidak relevan dengan perkembangan hukum Indonesia, 
meskipun telah diadakan “tambal sulam’. 

 
- Pembentukan dan perkembangan legislasi di bidang hukum pidana tidak terstruktur 

dalam suatu sistem hukum pidana yang baik yang menyebabkan terjadinya problem 
hukum yang berkepanjangan. Nanti akan saya buktikan statement ini. 
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- Keinginan yang kuat untuk melakukan pembaruan hukum pidana dengan membentuk 
KUHP baru dalam suatu sistem hukum pidana nasional (KUHP Nasional).  

 
- Hukum pidana yang dibentuk ada hubungannya dengan cita hukum atau gagasan 

masyarakat ideal seperti yang diinginkan oleh suatu masyarakat. Hukum pidana 
dibentuk bukan begitu saja, melainkan ada hubungannya dengan apa yang disebut 
sebagai cita hukum (recht idee). Selain itu, juga mempertahankan dan menegakkan nilai-
nilai luhur dalam masyarakat. Teknis perumusan hukum pidana biasanya bergaya 
negatif, karena ia mendukung norma-norma lain yang dinyatakan secara positif. Yang 
ditegakkan dalam hukum pidana sebenarnya bukanlah hukum pidana itu sendiri, 
namun norma yang lain yang ingin ia tegakkan. 

 
- Jika kita ingin membangun sistem hukum yang baik, elemen dasar pembentukan sistem 

hukum pidana nasional harus kita perhatikan. Elemen-elemen tersebut adalah sebagai 
berikut : 

 
�� Pertama, ada satu nilai atau aspek kehidupan masyarakat yang ingin dilindungi 

dalam hukum. Secara eksplisit disebut sebagai nilai keadilan, justice-nya apa 
yang ingin ditegakkan. Justice dalam konteks hukum itu ada berlapis-lapis, tapi 
nanti setiap pasal atau tema ketentuan hukum akan selalu mengandung unsur 
justice.  

 
�� Nilai akan dirumuskan dan ditegakkan melalui proses perumusan asas-asas 

hukum atau perumusan legal principles yang menjadi dasar perumusan hukum 
pidana. Hukum pidana yang terangkai di dalamnya sebenarnya ada asas-asas 
hukum yang sebagian dirumuskan melalui bentuk-bentuk pasal dan sebagian 
lainnya tidak dirumuskan melalui pasal. Hukum dan pasal tanpa asas dan nilai 
tidak mempunyai makna, hanya rangkaian kalimat yang maknanya akan 
dangkal.  

 
�� Adanya sistem peraturan yang dirancang atau dilarang atau pengaturan 

perbuatan pidana yang dilarang ini disebut sebagai legal drafting dalam hukum 
pidana. Jadi, mesti ada perbuatan yang dilarang dan sistem pengancaman 
pidana. Dua hal yang harus masuk dalam hukum pidana. Untuk masuk pada 2 
(dua) bagian ini, dalam teknik perumusan perlu dicermati soal aspek yuridis 
formal. Ini ada hubungannya dengan kaidah norma, adalah Undang-undang No. 
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

 
�� Aspek yuridis materiil. Memahami hukum pidana harus dengan pendekatan 

ilmu pengetahuan hukum pidana, bukan dengan ilmu ekonomi, misalnya. 
Dengan pengetahuan hukum yang lain saja tidak nyambung. Di dalamnya ada 
doktrin-doktrin hukum pidana.  

 
�� Setiap tujuan hukum mesti relevan dengan hukum masyarakat yang 

bersangkutan. Hukum adat Jawa relevan dengan masyarakat Jawa, namun tidak 
dengan masyarakat Batak dan seterusnya. Hukum nasional berarti harus relevan 
dengan seluruh Indonesia. Ini dasar yang prinsipil. Menguji RUU harus sesuai 
dengan konteks tersebut sehingga pas dalam melihat ketentuan yang ada di 
dalamnya. 

 



Catatan Seminar : Pembaharuan KUHP : Meninjau Kembali Bentuk-bentuk Hukuman  
dalam RUU KUHP 

 
 

Komnas HAM, ELSAM, PUSHAM Ubaya, KAHAM Undip, PAHAM Unpad 41 

- Hukum yang tidak sinkron antara nilai, asas dengan kondisi masyarakat menyebabkan 
relasi hubungan antara satu elemen kemasyarakatan tidak harmonis dengan elemen 
lainnya. Ada nilai tertentu yang mestinya ditegakkan tidak didukung oleh peraturan dan 
asas hukum yang berlaku. Asas nilai tidak didukung peraturan, peraturan tidak cocok 
dengan masyarakat. Ini keadaan hukum yang tidak baik. Ini pernah terjadi dalam sejarah 
hukum Indonesia ketika Indonesia merdeka, yaitu ketika hukum sebelum merdeka kita 
masukkan walaupun kita sudah merdeka. Meskipun sudah ada teknis legal review, 
misalnya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 yang dalam beberapa hal sudah mencoba 
menyesuaikan antara yang lama dan yang baru, ruhnya tidak bisa terangkai secara 
sistemik. Oleh sebab itu, perlu adanya pembaharuan-pembaharuan, mencoba 
mensistematisir agar bangunan sistem kokoh. Beberapa hukum yang diambil dari 
Belanda ternyata belum bisa terajut dengan kondisi masyarakat. Meskipun kita ngomong 
bahwa ini adalah sistem hukum nasional, kenyataan kita belum bisa menjadi satu 
kesatuan sistem. Sehingga keterhubungan dalam konteks aturan normanya, 
substansinya, asasnya maupun nilainya adalah prasyarat. Inilah yang membawa kita ke 
struktur dalam hukum pidana.  

 
- Maunya kita pada saat itu, hukum pidana sebagai dasar hukum pidana nasional. 

Karenanya, Buku ke-I merupakan muatan asas-asas umum dalam pengaturan hukum 
pidana nasional. Buku induk untuk kejahatan dan Buku ke-I ternyata tidak mampu 
menampung perkembangan hukum di Indonesia. Maka, asas hukum Indonesia dalam 
perkembangannya tidak lagi berpegang pada Buku ke-I karena segala unsur (politik 
negara dan politik hukum) bangsa berkembang dengan pesat. Akibatnya, 
pengembangan asas cenderung di luar KUHP. Ini yang menjadi masalah, karena sebagai 
sebuah kitab hukum, kitab induk digunakan untuk menilai hukum yang bersangkutan. 
Jadi, bukannya diamandemen, malah pengaturan undang-undang berkembang di luar 
KUHP. Undang-undang khusus dikatakan sangat liar karena mengatur hal-hal dan asas-
asas sendiri yang tidak ada cantolannya dengan KUHP yang diatur dalam Buku ke-II. 
Undang-undang Otonomi Daerah contohnya, dia juga melahirkan undang-undang 
khusus yang memberi daerah wewenang untuk membuat Hukum Pidananya sendiri, 
contoh di Aceh, ada hukum Qonun.  

 
- Undang-undang di luar KUHP yang mengatur hukum pidana menyimpang dari kaidah 

umum KUHP. Penyimpangan dari kaidah umum KUHP membawa masalah, karena dari 
sistem hukum ia menjadi tidak sistemik. Misalnya, disebutkan adanya pidana minimum. 
Di dalam KUHP tidak ada pidana minimum. Jika kita taat asas, penyimpangan dalam 
kaidah-kaidah umum di luar KUHP menjadi permasalahan, walaupun dikatakan sebagai 
“khusus”. Seharusnya jika menggunakan logika sistem hukum yang benar, beberapa 
pasal dalam KUHP diamandemen dahulu sebelum ada undang-undang di luar KUHP, 
sehingga undang-undang di luar itu ada cantolannya dengan KUHP dan penyimpangan 
itu menjadi benar karena situasi tertentu.  

 
- Ada undang-undang yang melakukan duplikasi dari Undang-undang KUHP, khususnya 

pada Buku ke-II. Contohnya, Undang-undang Korupsi (80% dicaplok dari KUHP), 
undang-undang Terorisme (90% pasal duplikasi). Inti pokok undang-undang ini hanya 
ada 2 (dua) pasal, yaitu pada Pasal 2 dan 3. Lantas apa maknanya ? Dalam teknik legal 
drafting, hal ini disebabkan karena dilakukan tergesa-gesa sehingga mengambil begitu 
saja pasal-pasal dari KUHP. Hasilnya misalnya, di Undang-undang Terorisme, jika 
petugas bandara alpha akan dianggap menjadi tindakan teror. Ini karena Pasal 479 (a) 
diambil semua begitu saja. Pertanyaannya kalau terjadi duplikasi seperti ini, itu yang 
mesti ditegakkan undang-undang yang umum atau yang khusus ? Sekarang, pejabat 
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korupsi 5 (lima) juta rupiah saja digebuk dengan Undang-undang Korupsi. Keadaan 
yang seharusnya umum digebuk dengan yang khusus. Kerugiannya cuma 5 (lima) juta, 
kenapa dianggap khusus ? Sehingga tidak ada pasal-pasal yang bersifat khusus dari 
undang-undang “khusus” karena banyak pasalnya sebenarnya diambil dari KUHP yang 
bersifat umum. Belum lagi kita bicara soal Perda seperti Qonun.  

 
- RUU KUHP yang ada sekarang mencoba menyusun secara sistematis landasan 

pemikiran yang disebutkan di atas tadi. Maka, diberikanlah landasan filosofis dalam satu 
penyusunan RUU KUHP. Maka, beberapa asas pemberlakuan hukum mengacu kepada 
kepentingan hukum nasional. Yang tadinya tidak ada dijadikan ada. Ia disusun 
mempertimbangkan banyak hal dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka, ada asas 
legalitas yang dicocokkan untuk kehidupan Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) 
dan (4), penyimpangan itu untuk menyesuaikan realitas masyarakat hukum Indonesia 
itu seperti apa. Kita harus menghargai pluralisme hukum. RUU KUHP mencoba memuat 
semua tindakan pidana. Jadi, kalau ada pertanyaan apa saja sih perbuatan yang dilarang 
? Jawabnya KUHP. Kalau tidak ingin melanggar hukum cukup bawa KUHP, disimpan 
di saku. Kalau sekarang kita ingin tahu perbuatan yang dilarang kita harus membawa 
perpustakaan keliling. Sistematisasi seperti ini harus menggunakan legal drafting. 
Diharapkan dapat menjadi sumber segala hal yang berhubungan dengan kepidanaan, 
sehingga tidak perlu berpatokan kepada banyak undang-undang. Undang-undang 
Trafficking bisa masuk ke dalam sini, semua masuk, ditampung di sini. Kejahatan-
kejahatan yang bersifat generik diatur di dalam KUHP. Yang di luar KUHP hanya 
Undang-undang Hukum Administratif, yaitu pidana administratif murni. Jadi 
konsepnya secara formal hanya ada undang-undang dan Perda.  

 
- Nanti hanya ada Buku ke-I dan ke-II saja. Buku ke-II memuat semua tindak kejahatan. 

Pertanyaannya, tindak pidana khusus di mana ? Hukum pidana khusus karena lebih 
banyak mengkopi dari KUHP, maka lebur ke dalam KUHP, seperti Qonun dan Perda. 
Kalau kita mencari kata-kata “pencuri” nantinya cuma di KUHP. Sekarang ada 3 (tiga), 
di KUHP, di Undang-undang Kelistrikan (mencuri listrik) dan Undang-undang 
Kehutanan (mencuri hutan). Di masa depan cuma 1 (satu). Dengan demikian, hal-hal 
yang tidak diatur dalam buku ke-II bisa diatur dalam Perda. Namun, Perda tidak boleh 
duplikasi dari KUHP. Administrasi berasal dari Undang-undang KUHP. Hal-hal yang 
tidak diatur dalam buku ke-II akan diatur dalam Perda, sepanjang Perda tersebut tidak 
menduplikasi KUHP. 

 
[Waktu tinggal 10 menit lagi] 
 

- Jadi, dalam rangka pembahasan RUU KUHP, karena saya diminta menjelaskan politik 
hukum pembentukannya seperti apa, ya seperti ini. Di atas adalah dasar pemikiran bagi 
politik hukum pidana dalam rangka penyusunan RUU KUHP. 

  
[Presentasi dipercepat karena persoalan waktu] 
 

- Landasan filosofis penyusunan hukum pidana. Filsafat keadilan-lah yang menjadi 
landasan pemidanaan dalam KUHP dan di luar KUHP. Keadilannya bersifat retributif 
dan restoratif. 

 
- Kalau kita melihat konteks hukum pidana saat ini adalah retributif. Apakah cocok 

dengan masyarakat Indonesia ? Hukum pidana khusus ada yang bersifat restoratif 
maupun retributif. Contohnya, kejahatan HAM berat masa lalu, coraknya restoratif. 
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Kalau filsafat yang mendasari adalah retributif, masa lalu, masa sekarang dan masa 
depan harus digebuk [entah maksudnya apa] semuanya. Ini lain, untuk masa lalu justru 
KKR dikemukakan di sini. Padahal, tema besarnya adalah kejahatan HAM berat masa 
lalu. Beratnya ini yang jadi masalah, kok lewat KKR ? Pencurian sandal tidak bisa lewat 
KKR. Ini masalahnya, apa landasan filsafatnya ? Namun, ada embrio pemikiran restoratif 
dalam hukum pidana. Kalau ini benar, maka kita sudah mencoba melakukan 
transplantasi hukum dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi, kenapa kok justru pada 
bidang yang berat ? Mungkin karena latar belakang konstelasi politik kebijakan. Kalau 
dalam konteks administratif selalu restoratif. 

 
- Politik pemidanaan dalam KUHP, kita dapat melihat sistematisasi berpikir seperti ini 

[seperti dalam slide nomor  19 presentasi]. 
 

- Pidana mati merupakan hal yang khusus dalam KUHP, sehingga penerapannya 
dilakukan secara selektif [lihat slide nomor 23, 29 dan 30]. Mengapa dalam rumusan 
pidana mati seperti itu ? Ada 3 (tiga) pendapat soal hukuman mati, hapus, masuk, dan 
gabungkan dua pendapat. Jadilah hukuman mati dikompromikan. Jadi, tetap 
dimasukkan tetapi sebagai suatu yang khusus. Konsekuensinya, dalam prakteknya bisa 
diubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Ada klausula-klausula di situ 
yang tidak perlu saya bacakan. Kalau 10 (sepuluh) tahun tidak dieksekusi, bisa berubah 
jadi pidana seumur hidup. Pidana mati adalah hal yang khusus, maksudnya 
diterapkannya secara selektif. 

 
- Problem perumusan tujuan pemidanaan : primer, sekunder dan tersier [lihat slide nomor 

30]. Primernya yang terkait dengan kejahatan, tindak pidana. Sekunder, efek dari tindakan 
pidana secara langsung, dan tersier adalah pengaruhnya terhadap masyarakat.  

 
- Tujuannya : mencegah dilakukannya tindak pidana. Jadi, kalau orang menyelesaikan 

tindak pidana agar orang lain tidak melakukannya, ini agak aneh. Saya katakan itu efek 
khusus dan efek umum. Ini berarti, tujuan sekunder dan tersier [membacakan tujuan-
tujuan dan permasalahannya yang ada slide nomor 46 sampai dengan 49 – lihat file presentasi]. 
Khusus tujuan pidana dalam RUU KUHP yang nomor 3, yaitu memulihkan konflik, 
kalau RUU ini gol maka Undang-undang KKR mempunyai cantolannya, di mana 
sekarang tidak ada.  

 
 
��CATATAN MODERATOR 
 

1. Hukum pidana bersifat generik dan spesialis. Yang generik bersifat universal, yang 
spesialis relevan dengan struktur masyarakat dalam kaitannya dengan nilai, asas dan 
peraturan perundangan. 

2. Sistem pidana Indonesia belum unity. Hukum induk, yaitu Buku ke-I belum dijadikan 
satu yang bersifat dimensional, yang memberikan payung pada buku lainnya. 

3. Terjadi duplikasi oleh undang-undang lain, termasuk Perda, Qonun dan lainnya. 
4. Filsafat pemidanaan bersifat restoratif dan retributif. 
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B. PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H. (“MENINJAU KEMBALI 
BENTUK-BENTUK HUKUMAN DALAM RUU KUHP”) 

 
[Memberikan salam] 
 
Saya harus berterima kasih dengan Pak Mudzakkir yang telah menguraikan banyak sekali soal 
ini. Dan memang saya tidak setuju dengan kata “hukuman”. Kita telah mengubahnya dengan 
pemidanaan. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian, bahwa konsep yang 
berbeda yang melandasi pemikiran RUU KUHP nanti menggunakan daad dader straf recht. Jadi, 
memang kita sudah membuat 3 (tiga) blok, tentang tindak pidananya, pertanggungjawabannya 
dan tentang straf ini. 
 
Kita sudah lihat sendiri bahwa di dalam rancangan KUHP ini lebih sistematis. Contohnya, kalau 
sekarang kita masih berpegang pada kepada on recht… [???], karena alasan pembenaran dan 
pemaaf masuk ke dalam Bab III Buku ke-I KUHP. Ini pasti akan mempengaruhi penerapannya 
dalam buku acara pidana. Yang kita akan bicarakan sekarang adalah blok yang ke-3, yaitu 
tentang pemidanaan. Dengan dibuat banyaknya pasal yang menceritakan apa itu tindak pidana, 
apa sih pertanggungjawaban, teori-teori seperti masuk ke dalam norma yang kita rumuskan 
dalam undang-undang, ini kok seperti text book, sehingga RUU KUHP kita tebal. Walaupun 
dalam Buku ke-II masih banyak masalah-masalah yang mesti kita perbincangkan, tetapi ada satu 
pemikiran dari sesepuh kita dulu yang masuk di sana. Tetapi, khusus soal pemidanaan yang 
dimuat dalam Buku ke-I Bab III, yang menyebabkan perubahan menyeluruh KUHP kita 
sekarang ini ada satu pemikiran agar tidak terjadi lagi disparitas. Tujuan lain agar ada kepastian 
hukum, menjadi pedoman bagi Hakim untuk tidak terlalu banyak mendasarkan pada keyakinan. 
Memang, pasal-pasal yang dicantumkan meliputi kepentingan-kepentingan hukum tertentu itu 
tidak sama antara nyawa, harta, benda dan kehormatan. Itu yang harus diperhatikan, sehingga 
perlu pedoman-pedoman kepada Hakim. Lalu, tujuan lain adalah untuk menampung 
perkembangan teori-teori pemidanaan. Teori pembalasan sudah ditinggalkan di banyak negara. 
Teori pendidikan sudah setengah ditinggalkan, dan yang masih banyak dipakai adalah teori 
bagaimana korban itu bisa dilindungi. Kita mengarah pada KUHP yang peduli kepada korban. 
  
Lalu, banyak sekali keburukan-keburukan yang dialami oleh seseorang ketika menjalani 
hukuman di penjara, malah penjara diidentikkan dengan STIK (Sekolah Tinggi Ilmu Kejahatan). 
Pengalaman dari negara-negara lain yang menerapkan pidana jangka pendek dan pidana 
alternatif. Dalam salah satu buku dari abolisionism, Rusman, mengatakan bahwa Indonesia lebih 
punya pidana-pidana alternatif yang lebih baik dari negara barat, yaitu hukuman adat sebagai 
pemulihan keseimbangan dari apa yang sudah dirusak oleh pelaku. Ini dirasakan lebih baik 
karena melibatkan masyarakat dan masyarakat adat juga. Nantinya ada pemidanaan kerja sosial 
juga. Ini mempercepat sosialisasi.  
 
Dari situ saja kita lihat kehendak dari pembentuk undang-undang, maka ada satu keinginan 
bahwa pidana ini untuk merestorasi keadilan. Restorative justice : Yes. Namun, ada sedikit 
kekurangan, apakah KUHP hanya menjadi pedoman bagi Hakim ? Memang, dalam satu sistem 
peradilan pidana, Hakim memegang kunci luar biasa, karena dia yang akan menjatuhkan 
hukuman dan pertimbangan lainnya. Karena itu, Hakim diberikan pedoman-pedoman yang 
sangat ketat. Maksudnya, agar tidak memberikan penafsiran terlalu luas pada apa yang sekarang 
disebut sebagai keyakinan Hakim. Keyakinannya kadang-kadang bukan karena bertanggung 
jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi kepada hal yang lain. Namun, sebetulnya kalau lihat 
dalam Pasal 52 ayat (1), bahwa pedoman itu hanya ditujukan kepada Hakim, itu belum akan 
mencapai restorative justice seperti yang diinginkan. Karena keberhasilan keadilan restoratif tidak 
hanya bersandar pada hakim, namun bergantung pada komponen keadilan mulai dari waktu 
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penahanan sampai pada waktu pembebasan. Jadi, pada waktu-waktu inilah unsur pembinaan 
harus terjadi. Juga di situ kemungkinan pelanggaran HAM terjadi, apakah disiksa waktu 
penahanan, hak-hak-nya dikurangi waktu pengadilan, atau diperlakukan tidak manusiawi 
ketika dia ada di dalam LP. Pelanggaran HAM rentan terjadi dari hulu ke hilir ini, terutama di 
Lembaga Pemasyarakatan. Jadi, harus dilakukan juga reformasi di bidang hukum lain, seperti 
KUHAP dan Undang-undang Pemasyarakatan. Negara memang tidak punya uang untuk 
mengurusi narapidana-narapidana tersebut. 
 
Jadi, apakah cocok jika KUHP kita dikatakan memberi pegangan yang umum, namun dalam Bab 
III hanya memberikan pedoman kepada Hakim ? Karena itu, secara singkat untuk melakukan 
suatu tujuan untuk merestorasi, tidak hanya bergantung pada KUHP, tapi juga KUHAP, 
Undang-undang Pemasyarakatan juga harus mendapat perhatian kita. Dari RUU KUHP ini 
masih banyak hal-hal yang belum sempurna, belum bulat karena ada KUHAP yang harus kita 
reformasi. Saya dengar KUHAP-nya sekarang melenceng juga dari KUHP. Ini yang harus kita 
jaga. 
 
Kemudian soal Corporal Sentences yang seperti yang berlaku di Aceh tidak mungkin kita adopsi 
dalam KUHP, namun pertanyaannya apakah daerah-daerah lain juga bisa mengadopsi hukum 
daerah ? Jika ya, nanti peran KUHP akan makin kabur. Perdebatan soal ini mewarnai 
perancangan KUHP dan memakan waktu hampir seluruh pertemuan kita di sana. Akhirnya kita 
terima, sudahlah, itu hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, benarkah itu hukum yang 
hidup dalam masyarakat ? Ini yang harus dikaji dan diteliti. Karena nanti hukuman di Aceh bisa 
merambat ke delik perkara yang bukan hanya soal susila, miras dan perjudian. Kenapa orang 
yang mencuri atau korupsi tidak dipermalukan, sedangkan orang yang melakukan tindak 
pidana yang tidak terlalu merugikan kepentingan malah justru dipermalukan di depan umum. 
Namun, apakah cukup orang yang melakukan korupsi itu dicambuk ? Lalu ada soal lain, 
misalnya di Lembaga Pemasyarakatan terbuka Cinere, ada koruptor yang dibebaskan dan napi 
diberi pelajaran soal persawahan, apakah hukuman ini tepat ? Jadi RUU KUHP ini 
keberhasilannya akan terkait dengan undang-undang lainnya. Jadi, perkataan Hakim di situ 
yang walaupun posisinya kunci, namun apakah cocok hanya berpegang di situ saja.  
 
Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tunggu pendapatnya, karena 
walaupun tidak ada mandat khusus, namun kami masih punya channel khusus dengan Pak 
Barda dan Pak Muladi untuk melakukan diskusi. 
 
 
��CATATAN MODERATOR  
 

- Bagaimana antar blok mempunyai kekuatan tertentu jika punya kesatuan dalam konteks 
pemidanaan. 

- Adanya kehendak untuk memberikan keluasaan kepada Hakim sekarang dibatasi. 
Pertanyaannya : kenapa ? Apakah ada sesuatu yang berubah dalam masyarakat kita 
yang menginginkan seperti itu. 

- Korban juga menjadi faktor menarik dalam pertimbangan. 
- Soal restorative justice, bagaimana dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sedang 

sakit ini, perlu menerima sosialisasi soal adanya restorative justice ini. 
- Hubungan antara KUHP, KUHAP dan Undang-undang Pemasyarakatan, apakah perlu 

menjaga benang merah yang sudah ada atau perlu membuat yang baru ? 
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C. TANGGAPAN DAN PERTANYAAN 
 
ARIEF SIDHARTA : 
 
Pertama, sehubungan apa yang dikatakan Pak Mudzakkir dengan diberlakukan KUHP pada 
zaman Hindia Belanda. Ketika kita merdeka kita tidak punya cukup waktu untuk membuat 
undang-undang baru, karena pada awal-awal kemerdekaan energi kita dihabiskan untuk 
memikirkan hal-hal lainnya, soal politik dan ekonomi. Sehingga tidak ada waktu untuk 
memikirkan soal sistem hukum sebagaimana yang kita inginkan. Hukum yang ada, yang kita 
gunakan sejak merdeka, kita adopsi karena mencegah kekosongan hukum. Yang penting 
menurut saya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya. Saya kira ini adalah masalah 
interpretasi, bagaimana menginterpretasikan apa yang dibuat pada zaman Hindia Belanda sesuai 
dengan konteks konstitusi dari sebuah negara merdeka. Kelemahan kita selama ini adalah 
kemampuan menginterpretasi kurang dikembangkan, sehingga kita menjadi sangat positivistik 
sehingga setiap ketentuan yang tercantum dalam KUHP diterapkan secara harafiah sehingga 
diterapkan sebagaimana dulu diterapkan oleh hakim-hakim Belanda.   
 
Sejak tahun 90-an, minat interpretasi hukum ini mulai berkembang. Terlihat dari banyaknya 
buku-buku soal Hermeneutik. Barangkali jika ketentuan Hindia Belanda kita pahami dengan 
cara hermeneutik, bisa cocok dengan kebutuhan hukum kita sambil menunggu lahirnya KUHP 
yang baru. Dengan menerapkan apa yang kita pelajari dari hermeneutik itu mungkin situasi bisa 
sedikit bisa berubah. 
 
Kedua, soal teori pembalasan. Sekarang ada teori pembalasan yang baru, yaitu teori pemindahan. 
Teori pembalasan kuno diungkapkan dengan ungkapan “mata ganti mata gigi ganti gigi”, 
sekarang sudah tidak sesuai dengan citra kemanusiaan. Yang baru soal pemidanaan yang 
bertumpu pada pemahaman manusia sebagai mahluk bebas. Manusia bebas menentukan sendiri 
perbuatan apa yang akan dilakukannya. Oleh karena itu, pada dasarnya manusia bertanggung 
jawab pada apa yang ia lakukan. Karena itu adalah pilihan bebasnya sendiri. Ini teori 
pembalasan yang dikembangkan. Oleh karena itu, tanggung jawab orang terhadap perbuatannya 
akan sejalan dengan tingkat kebebasan pada saat perbuatan itu dilakukan. Apa betul setiap 
tindakan yang dilakukan manusia murni dari tindakan yang datang dari dirinya sendiri ? 
Tampaknya tidak begitu, karena situasi kemasyarakatan dapat mempengaruhi pilihan orang 
yang bersangkutan ketika melakukan perbuatan itu. Karena itu, masyarakat juga bertanggung 
jawab terhadap perbuatan jahat yang dilakukan orang. Dengan latar belakang ini, hukuman mati 
mungkin tidak bisa dilaksanakan karena tidak sepenuhnya dilakukan dengan pilihan bebas. 
Mungkin yang paling tajam adalah soal teror. Para pelaku teror tidak begitu saja melakukan 
teror, namun ada sebab yang mendorong mereka melakukan hal itu. Saya pikir ini layak untuk 
dipertimbangkan.  
 
LALANDO (MAHASISWA HUKUM UNPAD) : 
 
Pertama, pada tahun 2001 pernah ada pemidanaan dengan istilah release and discharge. Di 
Undang-undang Lingkungan Hidup ada asas subsidiaritas yang bisa mengesampingkan hukum 
pidana. Sedangkan, setahu saya KUHP tidak bisa disampingkan, apakah dalam RUU KUHP ini 
ada model seperti itu ?  
 
Yang kedua, saya lebih setuju konsep kerja sosial karena lebih memberikan nilai guna terhadap 
masyarakat. Namun, kita harus memandang pola masyarakat di Indonesia seperti apa. Ketika 
seseorang baru diduga bersalah saja sudah dihakimi, dengan demikian seberapa besar peluang 
kerja sosial ini bisa dilakukan di masyarakat ? 
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INAH (PUSHAM UNPAD) : 
 
Pertama, bagaimana mengakomodasi kemungkinan penyimpangan asas dalam peraturan di luar 
KUHP yang disinyalir merupakan tindakan pidana ? Perlu ada harmonisasi peraturan. 
 
Kedua, KUHP tadi dikatakan harus memperhatikan masyarakat, apakah termasuk harus juga 
memperhatikan kearifan lokal ?  
 
IBU SARI (UBAYA) : 
 
Kita bicara soal bentuk-bentuk pemidanaan. Filsafat pemidanaan di RUU KUHP memang 
mengarah pada fungsi restoratif atau pengayoman. Yang saya tekankan di sini tentunya 
pengayoman itu harus ditujukan kepada pelaku, masyarakat, namun belum terlihat pengayoman 
terhadap korban. Kalau kita melihat jenis-jenis pemidanaan, seperti bentuk-bentuk pidana 
tambahan atau pidana tindakan, hanya ditujukan pada offender. Kita lupa bagaimana korban 
mendapat restitusi dan kompensasi, dimana kompensasi bisa berupa pelayanan-pelayanan bagi 
korban seperti yang diterima oleh pelaku. 
 
Lalu soal politik pemidanaan, kita harus bertumpu pada civil and political rights yang ada pada 
HAM. Hukum pidana itu menunjukkan budaya suatu bangsa. Penerapan isi pemidanaan 
melarang asas retroaktif, namun asas retrospektif-lah yang digunakan. 
 
Dalam pidana mati, kalau kita lihat dari filosofi pemidanaan dilakukan dalam syarat-syarat 
sangat ketat. Masa tunggu terpidana mati saat ini belum ada batasan, ini melanggar HAM. 
Mereka sudah dipenjara lama namun tetap dieksekusi. Dalam pelaksanaan pidana penjara pun 
sering terdapat disparitas. Kita harus punya guideline dalam soal sentences dan dalam penerapan 
eksekusi. 
 
HARI SUMIARTO (DPP LDII) : 
 
Kepada Ibu Komariah, apa mungkin setelah KUHP kita jadi lantas tidak terjadi disparitas atau 
penjatuhan pidana yang berbeda ? Sebab sampai saat ini kita masih percaya asas keyakinan 
Hakim, dan Hakim dalam menjatuhkan keputusan dilindungi oleh Undang-undang Kehakiman. 
Misalnya, ada 30 Hakim, ada 30 penafsiran. Rasanya tidak mungkin setelah KUHP berlaku lantas 
disparitas hilang. Sebab satu kasus perkosaan di Yogya dipidana 3 bulan, 1 kasus perkosaan di 
Jakarta 2 tahun.  
 
Kepada Pak Mudzakkir, asas-asas hukum yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan 
hukum pemidanaan, kami usulkan tetap dimasukkan dalam RUU KUHP. Harap ada asas-asas 
sendiri yang bisa mempengaruhi pemidanaan dimuat. 
 
LIES SOEGONDO (KOMNAS HAM) : 
 
Kepada Pak Mudzakkir, tadi Bapak mengatakan bahwa tujuan hukum selalu harus 
memperhatikan konteks dalam masyarakat. Tadi juga disinggung soal pemasukan hukum 
syariah dalam pemidanaan berdasarkan Qonun di Aceh. Bagaimana menurut pendapat Bapak, 
kalau itu dikaitkan dengan tujuan hukum tadi dimana konteksnya adalah sesuai dengan 
kehendak atau perkembangan hukum di dalam masyarakat. Sedangkan, masyarakat di Aceh 
menghendaki masuknya hukum syariah di dalam peraturan undang-undang. Di sana memang 
sudah ada Qonun No. 8 Tahun 2003 yang sudah mengatur pemidanaan Qisos. Bagaimana kaitan 
ini dengan unifikasi dalam KUHP ? Apakah mungkin dicari jalan keluar ? 
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Yang berkaitan dengan ini adalah bagaimana pengaruh masuknya hukum internasional dalam 
pergaulan global antar negara ? Mau tidak mau negara kita juga terpengaruh hal itu. Saya 
kaitkan ini dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang diatur dalam Undang-
undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di sana dikenal adanya pemidanaan 
maksimal dan minimum. Saya melihat teman-teman Hakim masih gamang menjatuhkan 
putusan-putusan dengan adanya pemidanaan minimum yang tidak pernah dikenal dalam 
KUHP selama ini. Bagaimana dengan asas yang Bapak katakan tadi dengan perkembangan-
perkembangan ini ? Ini juga saya kaitkan dengan masuknya korban dalam subyek hukum 
pidana. Saya ingin menambahkan sedikit, yaitu bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-
undang Pemasyarakatan adalah bukan balas dendam, tapi pembinaan agar tidak melakukan hal 
yang sama di kemudian hari. Apakah tujuan tadi juga bisa kita kembangkan dalam kaitan 
memasukkan unsur korban dalam subyek pemidanaan ini ? Maksud saya adalah masuknya 
korban di sini adalah perkembangan hukum yang diinginkan masyarakat saat ini, karena korban 
tidak pernah merasa dirinya dimasukkan dalam sistem hukum pidana kita. 
 
WINATI : 
 
Kepada Pak Mudzakkir, tadi Anda menyebutkan bahwa tujuan dimasukkannya berbagai tindak 
pidana dalam KUHP untuk merangkum kejahatan-kejahatan di luar KUHP, namun 
kenyataannya undang-undang di luar KUHP memiliki kecenderungan untuk punya sendiri 
ketentuan pidananya. Bagaimana proses harmonisasi ini akan dijalankan sehingga tidak 
membingungkan para penegak hukum maupun masyarakat dalam memandang penjatuhan 
pidana ini ? 
 
Untuk Ibu Komariah, kita tahu dalam teori bahwa suatu pidana tidak boleh kurang dari 
kerugian yang ditimbulkan, namun tidak boleh jauh melebihi kerugian yang disebabkan. 
Bagaimana proses peng-kuantifikasi-an hukuman pemidanaan sehingga mendapat angka-angka 
sekian tahun hukuman ?  
  
 
D. JAWABAN ATAS TANGGAPAN DAN PERTANYAAN 
 
��MUDZAKKIR  
 

- Yang pertama dari komentar Pak Arief. Problem awal kita bisa diatasi dengan 
interpretasi dengan dilakukannya harmonisasi antara nilai asas hukum dengan hukum. 
Maka, kemampuan interpretasi dari seorang Hakim sangat penting. Kalau dia ingin 
melakukan penyelesaian-penyelesaian problem hukum, maka kemampuan penegak 
hukum untuk melakukan interpretasi sangat penting. Ini yang menjadi masalah, sampai 
detik terakhir. Saya kira perdebatan ahli hukum soal interpretasi hukum pidana terus 
berlanjut. Maksudnya, ketika ada pasal-pasal yang terang benderang itu adalah 
kontroversi dengan sistem negara Indonesia. Beberapa puluh pasal sudah dihapus. 
Namun, ada beberapa pasal yang masih bisa diterapkan asal interpretasinya adalah baru. 
Contohnya, Pasal 154. Sebagian ahli hukum pidana mengatakan bahwa merongrong 
wibawa negara adalah pasal kolonial, pasal karet dan sebagainya. Dari sisi lain, ada 
pendapat bahwa ada keperluan dimana penyelenggara negara perlu wibawa dan 
seterusnya. Interpretasi sejauh mana sebuah perbuatan itu masuk ke dalam penghinaan 
pemerintah menjadi interpretasi yang menjadi problem. Ketika zaman berubah, perilaku 
tertentu juga harus ditafsirkan secara berubah. Ini problem yang bisa diatasi dengan 
interpretasi. Ketika Pak Muladi naik sebagai Menteri Kehakiman, ia menyuruh agar 
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pasal-pasal tertentu di-pending. Ini kebijakan hukum yang luar biasa menurut saya, pasal 
tetap ada namun kebijakan dalam penegakan hukum di-pending. Namun begitu Pak 
Muladi turun, pasal itu muncul lagi. Jadi ada dua hal di sini, bukan hanya soal 
interpretasi penegak hukum namun juga political will-nya pemerintah. Pemerintahan 
dimana pun di dunia ini pasti menghendaki pemerintahannya punya kewibawaan dan 
tidak mau dilecehkan. Ini juga harus dilindungi. Lalu batas-batas perlindungannya 
dimana ? Kalau kita pakai interpretasi hukum yang baik dan benar dengan motivasi 
yang baik, mungkin bisa diuji dengan siapapun. Secara obyektif bisa diuji melalui ilmu 
pengetahuan hukum pidana. Tapi begitu masuk soal political will… Problem memang 
soal tafsiran, tapi juga soal political will. Penegak hukum di masa datang perlu punya 
political will yang baik, bukan hanya mengabdi pada suatu rezim, tapi ia adalah 
mengabdi hukum. Rezim tugasnya mendukung (men-support) proses penegakan hukum.  

 
- Lalu bagaimana jika hukumnya sudah tidak bisa ditafsirkan sesuai lagi ? Tadi ada 

contoh dimana hukum bisa di-pending untuk tidak dilaksanakan. Jadi saya sepakat ada 
proses seperti itu, namun diberikan interpretasi yang baik. Sehingga dua pendapat 
antara (Andi Andoyo) bahwa Pasal 154 adalah pasal kolonial yang tidak diperlukan lagi 
dengan pendapat (Mulyatno) bahwa perlu ada perlindungan bagi pemerintah agar tidak 
diejek-ejek dengan cara yang tidak santun yang tidak mengikuti kaidah-kaidah tata 
krama apa kita biarkan. Batas-batasnya bisa dijelaskan secara obyektif jika menggunakan 
interpretasi yang obyektif. 

 
- Masalah penyimpangan asas. Kalau kita bicara soal sistem hukum tertulis, maka harus 

ada dasar melakukan penyimpangan. Ini memang ada teknisnya. Jika penyimpangan 
dilakukan tanpa dasar, maka ini yang repot. Penyimpangan ada dua jenis, yaitu positif 
dan negatif. Penyimpangan positif : justru dengan penyimpangan, tujuan hukum bisa 
tercapai dan justru efeknya bisa memperkuat pemberlakuan asas itu sendiri. Contohnya, 
misalnya : lampu merah adalah tanda berhenti tetapi supir yang mengendarai ambulans 
dan membawa orang sakit di dalamnya harus berjalan. Namun jika supir itu ikut 
berhenti karena taat lalu lintas, maka asas hukumnya tidak tercapai. Sebaliknya, jika ada 
orang menerobos lampu merah begitu saja tanpa alasan yang kuat, maka ini adalah 
penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif : penyimpangan yang melawan hukum 
karena menyebabkan tujuan asas itu tidak tercapai dan bertentangan dengan tujuan asas 
itu. Kapan penyimpangan jadi positif atau negatif ? Ini memerlukan kajian tersendiri. 
Penyimpangan positif ditempatkan di dalam asas hukum sebagai pengecualian. 
Bagaimana penyimpangan di luar KUHP seperti yang saya kemukakan ? Ada 
penyimpangan yang tidak ada cantolannya sama sekali. Kalau dia mengatur tentang 
hukum pidana minimum, kenapa di dalam asas Buku ke-I dimasukkan saja ketentuan. 
Dalam konteks pemidanaan kemungkinan untuk mencantumkan pidana minimum 
dengan kualifikasi tertentu baru di luar [maksudnya di luar KUHP, hukum di luar KUHP], 
diatur ketentuan tentang minimumnya. Kenapa kejahatan berat menjadi 10 tahun ? 
Korupsi menjadi 4 tahun ? Belum ada standarnya. Hukuman minimum yang 
diberlakukan pada beberapa undnag-undang justru membingungkan. Sepuluh tahun 
sebagai minimum itu luar biasa, lha wong kejahatan masa lalu diselesaikan secara damai 
bisa, kok ini sepuluh tahun, jadi reasoning-nya apa ? Kalau sebagai aktor intelektual itu 
mungkin, kalau bukan, apa mungkin 10 tahun ? Di mana rasa keadilan kita ? Saya 
sebenarnya tidak sependapat dengan asas minimum ini. Tetapi ini dilakukan untuk 
mengurangi apa yang disebut sebagai disparitas dalam pemidanaan. Itupun jika kita 
masih berpikir bahwa penjara sebagai ukuran keadilan. Maka, ukuran keadilan selalu 
diukur dari seberapa lamanya orang dipenjara. Namun kalau filsafatnya berganti, kalau 
berbasis pada restoratif, tidak perlu ada minimum, tergantung pada kerusakan yang 
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dihasilkan, atau dampaknya. Dampak itu relatif. Dampak bisa diukur. Mati atau 
kerugian tangan misalnya, itu bisa diukur angkanya, misalnya dari asuransi, minimal 
itu. Tetapi kalau penjara tidak bisa dijadikan alat ukur, karena disitu ada tujuan penjara, 
tujuannya kepada pelaku, perbuatan atau kepada masyarakat ? Saya mengkritik bahwa 
RUU KUHP masih menetapkan hukuman penjara sebagai patokan keadilan. Apakah 
penjara membuat orang buruk menjadi baik ? Jadi, kalau orang bersalah kalau belum 
dimasukkan penjara mestinya jadi belum baik. Faktanya, orang keluar dari penjara 
malah justru dianggap sebagai sesuatu yang jahat. “Awas, dia mantan !” [maksudnya 
mantan penjahat]. Berarti penjara belum sesuai maknanya. Jadi, sesungguhnya jika kita 
bicara tentang policy, penggunaan bentuk-bentuk pidana tidak akan pernah selesai jika 
landasan filosofisnya tidak dijadikan penetapan terlebih dahulu. Kalau saya berpendapat 
mestinya bukan hanya pidana mati yang dilakukan secara selektif, tapi pidana itu 
sendiri, termasuk penjara juga harus dilakukan secara selektif. Oleh sebab itu, tujuan 
pidana yang lain yang disebut resolusi konflik harus diutamakan. Jadi, ada 
kemungkinan ia tidak dijatuhi pidana. Ini pemikiran baru. Kita bisa cari bersama bentuk-
bentuk pidana yang bukan penjara tapi bisa lebih bagus. 

 
- Bagaimana soal kearifan lokal ? Elaborasi RUU KUHP dengan kearifan lokal itu dimulai 

dari Pasal 1 ayat (3) dan (4). Asas legalitasnya tercantum di sini, sejauh kearifan lokal itu 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nasional Pancasila dan hukum negara dan 
internasional. Kearifan lokal sebagian sudah masuk namun belum jadi policy hukum 
utama. Kearifan lokal juga difasilitasi melalui hukuman pidana, misalnya denda adat. Ini 
adalah bagian untuk mengangkat kearifan lokal. Tetapi, harus ada sinkronisasi dengan 
hukum yang ada. Salah satu bagian muncul dalam tujuan pidana yang ke-4 atau ke-5, 
seperti meminta maaf, menghapuskan rasa bersalah. Ini bagian dari harmonisasi.   

 
- Saya sependapat dengan Ibu Sari soal korban yang belum nampak. Sistem hukum 

pidana yang ada, kalau kita baca pasal demi pasal, adalah menempatkan negara sebagai 
wakil masyarakat dan kedua baru pelanggar. Kita belum bisa memasukkan tiga pihak 
dalam hukum pidana ini. Kalau perkara hukum perdata atau tata usaha dua pihak. Tiga 
pihak adalah negara, pelanggar dan korban. Kalau bisa empat pihak, yaitu masyarakat. 
Kalau ini bisa dimasukkan, maka akan mengubah konstruksi hukum pidana dan bentuk 
pidana. Selain itu, jika ini dimasukkan, maka akan menggeser monopoli peran Polisi dan 
Jaksa yang mewakili negara, dimana negara mewakili kepentingan masyarakat dalam 
menegakkan hukum. Jika korban dimasukkan sebagai faktor, maka Polisi dan Jaksa juga 
harus mendengarkan tuntutan dan suara korban. Ini bisa sekaligus mengontrol kinerja 
Polisi dan Jaksa. Seorang korban sekarang hanya ditempatkan sebagai saksi korban. Hak 
hukum korban langsung dalam konteks pelanggaran hukum pidana belum ada. Kemarin 
sudah dibahas sebaiknya diubah dari kejahatan biasa menjadi delik aduan, karena delik 
aduan ternyata lebih menghargai korban daripada delik biasa. Jadi kalau ini diubah, 
maka akan menjadi perubahan luar biasa dalam konteks hukum kita. Rakyat 
diberdayakan dalam konteks mencari keadilan sekaligus mengontrol perilaku Polisi dan 
Jaksa. Dampak kejahatan terhadap korban itu perlu diurai dan dijadikan pertimbangan 
bagi penerapan keadilan. Di Belanda pun sudah berkembang, disubordinasi dari Jaksa. 
Polisi tidak bisa jalan begitu saja, namun harus mendengar aspirasi dari korban. Jaksa 
ingin menuntut harus dengar dulu kata korban. Kalau korban tidak puas, ia bisa menulis 
surat kepada Hakim untuk bisa mendokumentir semua dampak kejahatan itu. Kata-kata 
restitusi baru bisa muncul jika status korban bisa diakui. Status hukum sekarang sulit 
menempatkan restitusi dalam paradigma pengadilan. 
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- Bagaimana soal hukum internasional ? Terbuka kemungkinan untuk instrumen hukum 
internasional bisa dimasukkan ke dalam hukum nasional, dengan batas-batas instrumen 
tersebut disesuaikan dengan hukum nasional. Istilahnya diharmonisasikan dengan 
sistem hukum nasional. Ratifikasi begitu saja hukum internasional tanpa analisis 
memang mengubah asas hukum dan menimbulkan masalah dalam proses penegakan 
hukum. Perlu ada kajian dulu akibat ratifikasi tersebut.  

 
- PBB sekarang sudah membuat standar mengatur ukuran-ukuran keadilan untuk korban, 

yang menjadi perkembangan tersendiri di dunia internasional. Yang terakhir pada tahun 
2003, pada tataran internasional sudah mulai membuat instrumen kebijakan legislasi 
yang berorientasi kepada korban, terutama korban hukum pidana. Di Uni Eropa sudah 
masuk sebagai kesepakatan bersama yang menjadi kewajiban semua negara Uni Eropa.  

 
- RUU KUHP ini memang mengalami perubahan, namun perubahan itu belum bisa 

menjangkau orientasi keadilan itu akan diberikan kepada siapa ? Kepada perbuatannya ? 
Kalau kepada perbuatannya itu artinya kita menanamkan balas dendam. Atau kepada 
orangnya ? Atau kepada korban ? Korban ini belum disinggung. Asumsi dasar RUU 
KUHP ini adalah Hakim itu orangnya bijak, mulia, jujur. Ini berbalik 100% bila 
kewenangan ini diberikan kepada Hakim yang ternyata buruk dan korup. Maka akan 
hancur lebur filsafat yang ada dalam RUU ini, begitu pula Polisi dan Jaksa, diasumsikan 
sebagai baik dan jujur.  

 
 
��KOMARIAH 
 

- Law in the book, baik jika law in the action-nya (dalam hal ini KUHAP) juga baik. Restorative 
justice tidak akan berhasil jika law in action-nya sama sekali tidak mengakomodasi apa 
yang dicita-citakan oleh hukum materiil ini.  

 
- Dalam RUU ini, pemidanaan dibuat dalam 82 pasal, ada lima bagian, 12 paragraf dan 

hampir semuanya dibarengi dengan ketentuan-ketentuan yang mengurangi disparitas, 
yang mengurangi penafsiran yang terlalu luas. Pidana minimum diterapkan untuk 
mengurangi disparitas. Jadi, kalau tadi saudara menanyakan apa ada kuantifikasinya, 
jawabnya : YA. Walaupun tidak 2 x 2 = 4, namun kuantifikasinya ada. Dalam Buku ke-II 
terlihat, misalnya alternatif pemidanaan bagaimana, pola pidana maksimal-minimal, 
sesuatu yang belum pernah ada dalam KUHP. Kalau kategorinya berat berapa 
minimumnya dan sebagainya. Pidana minimum ini diterapkan untuk mengurangi 
disparitas. Atau jika dikenai pidana denda, maka sudah ditentukan kategori sekian harus 
menjadi pidana kurungan sekian, bukan lagi bergantung pada keyakinan Hakim. 

 
- Jika KUHP dipercepat, maka ada ketidaksiapan di dalam KUHAP, di dalam Undang-

undang Lembaga Pemasyarakatan dan PP-PP-nya. Kalau kesenjangan jauh dan ada 
ketidaksiapan, maka ini bisa menimbulkan kebingungan. Kalau terjadi kebingungan, 
maka akan diterobos dengan kebijakan-kebijakan dari aparat instansi atau penguasa 
tertinggi pada levelnya yang dapat menumbuhkan penyimpangan-penyimpangan yang 
tidak berdasar, dan bahkan dapat melanggar HAM. Yang kita pikirkan adalah tidak 
hanya bagaimana KUHP ini sempurna, tapi bagaimana KUHAP-nya bisa menunjang.  

 
- Soal kerja sosial yang tergantung pada masyarakatnya, kerja sosial ini memang tidak bisa 

bersandar hanya pada masyarakatnya saja. Ketika kita mengadopsi pidana kerja sosial, 
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bagaimana bisa dilakukan dalam masyarakat yang pluralistik seperti di sini. Contohnya, 
seandainya ada seorang Papua dijatuhi pidana kerja sosial di Bali, kita belum tahu 
seperti apa. Jadi, masih banyak trial dan error yang dilakukan jika penyusun dari 
undang-undang yang akan mengimplementasikan hukum materiil ini tidak mengerti 
apa yang dimaksudkan sebagai kerja sosial. Tidak ada gunanya kita melakukan berbagai 
macam pidana ganti rugi, jika kita tidak mengerti victimology. Jadi, kita juga 
mengharapkan bahwa semua ini kita pikirkan sebelum RUU KUHP digolkan, undang-
undang materiil ini diterapkan. Pembinaan misalnya, akan sulit terjadi jika sarana dan 
prasarananya masih seperti itu, jika orang-orang yang melakukan pembinaan itu tidak 
mengerti apa filosofi di dalam pemidanaan ini.  

 
- Untuk saya pribadi, pelanggaran HAM cenderung akan banyak terjadi di penerapan 

hukumnya (law in action). Pelanggaran HAM terjadi bukan hanya pada hukum 
materiilnya saja, namun justru dalam law in action. Hukum materiil bisa mengurangi 
pelanggaran HAM sekecil mungkin. Walaupun Hakim punya peranan kunci, namun 
terlalu berpegang kepada Hakim juga tidak bijaksana, karena itu hukum materiil dan 
hukum in action-nya juga harus baik. 

 
- Dasar filosofi pembuatan suatu ketentuan hukum harus dimengerti oleh Hakim, Jaksa 

dan Kepolisian supaya pelanggaran HAM di atas bisa dikurangi. Mengapa, misalnya di 
Lombok, Polisi menggebuki orang yang sudah masuk hutan, misalnya seperti itu ? 
Karena ada sesuatu di belakang rule of conduct dari mereka, yaitu kejenuhan mereka 
tinggal di Lombok. Kenapa musti di Lombok, sedangkan Polisi di Jakarta gampang saja 
memeras, priit – jigo, dapat duit. Jadi, mind yang ada di belakangnya harus diubah 
terlebih dahulu sebelum memberikan undang-undang materiil yang sangat baik. 

 
- Saya melihat kebingungan-kebingungan di antara Bapak-Ibu sekalian apa yang akan 

terjadi jika undang-undang ini disetujui oleh DPR yang juga mungkin tidak mengerti 
apa yang diuraikan Pak Mudzakkir, atau apa yang dipikirkan Pak Muladi, Pak Barda, 
saya. Kita belum siap, KUHAP belum direformasi, Undang-undang Pemasyarakatan 
belum direformasi, mental Hakim, Polisi dan Jaksa. Ini yang justru akan menghancurkan 
isi dari seluruh RUU KUHP. 

 
 

E. KESIMPULAN TENTATIF MODERATOR 
 

1. RUU KUHP masih memerlukan harmonisasi dari nilai-nilai, asas dan normanya 
2. RUU KUHP tidak hanya dilihat dari teori-teori hukum pidana, tetapi dilihat dari 

Konstitusi negara sebagai jiwa bangsa. 
3. Adanya kehendak untuk membatasi keluasan Hakim di dalam membuat keputusan 
 
4. Dibutuhkan pemikiran ke arah subyek dalam RUU KUHP, yaitu negara, pelaku dan 

korban. 
5. Bentuk-bentuk penghukuman harus diharmonisasikan dengan tujuan dari 

perkembangan hukum pidana. 
6. Pembaharuan KUHP belum bisa menjangkau orientasi justice. 

 
[Transkrip Sesi I selesai, acara masuk makan siang] 
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III. MAKALAH SESI II 
 
         Pembicara  : 1. Prof. Harkristuti Harkrisnowo 
                                   2. Prof. B. Arief Sidharta 
         Moderator : Rudi M. Rizki, S.H., LL.M   
        
 
��MODERATOR 
 
[Moderator memperkenalkan kedua pembicara kepada para peserta dengan membacakan curriculum vitae-
nya. Kemudian Moderator menyampaikan judul yang akan disampaikan oleh kedua pembicara tersebut. 
Pembicara pertama, Arief Sidharta  akan menyampaikan makalah dengan judul “Analisis Filosofikal 
terhadap Hukuman Mati di Indonesia”. Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo dengan judul “Pengaturan 
Mengenai Sanksi Pidana dalam R-KUHP dalam Perspektif HAM”.] 
 
 
A. PROF. B. ARIEF SIDHARTA (“ANALISIS FILOSOFIKAL TERHADAP HUKUMAN 

MATI DI INDONESIA”) 
 
Saya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dalam diskusi ini. Makalah yang akan saya 
sampaikan  pada diskusi ini terdiri dari 2 (dua) bagian : 
 

I. Analisis Filosofikal terhadap Hukuman Mati di Indonesia 
II. Refutasi terhadap Hukuman Mati 

 
Pada Bagian Pertama saya akan mencoba membicarakan hukuman mati dari sudut pandang 
filsafat. Mengapa masalah ini perlu dikaitkan dari sudut pandang filsafat ? Masalah ini juga 
dikaitkan dengan teori-teori penghalalan penjatuhan hukuman pidana. Yang sejauh saya amati, 
pada saat sekarang teori-teori tersebut bisa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok : 
 

1. Teori Perbaikan (hukuman untuk membuat orang lebih baik). 
2. Teori Prevensi (hukuman untuk mencegah kejahatan atau melindungi masyarakat 

terhadap kejahatan). 
3. Teori Pembalasan. 

 
Masing-masing teori itu berupaya untuk menjelaskan/mendukung/menolak penjatuhan 
hukuman mati, dan saya akan menguraikan hal itu dari sudut pandang filsafat. Saya juga akan 
mengetengahkan mengenai pandangan hidup Pancasila. Dan kemudian mencoba menempatkan 
hukuman mati dalam konteks pola berpikir Pancasila. Apakah dalam konteks pola berpikir 
Pancasila hukuman mati bisa memperoleh tempatnya atau  tidak ? Dan bisa 
dipertanggungjawabkan atau tidak ? Maka dari itu, saya akan mencoba mnguraikan beberapa 
pokok permasalahan yang berkaitan dengan itu. 
 
Butir I    : Hukuman  mati  adalah  suatu  gejala  dalam  kegiatan  suatu Negara yang sah  
                 dan diatur dalam hukum positif. 
Butir II   : Hukuman  mati  itu, hingga  saat  sekarang  dihayati  dan   dipandang  sebagai  
                  sanksi   yang   paling   berat.  Dalam   bahasa   Inggris   sering   disebut  Capital  
                 Punishment. 
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Sebenarnya, kematian adalah peristiwa “biasa” dan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan 
(setiap) manusia. Tetapi, kematian yang tidak disebabkan oleh pelaksanaan hukuman mati pada 
dasarnya tidak dapat diketahui terlebih dahulu dengan kepastian tentang saat dan cara 
bagaimana wujud terjadinya. Tidak demikian halnya pada hukuman mati. Antara saat 
dijatuhkan dan saat dilaksanakannya hukuman mati itu menimbulkan rasa takut dan siksaan 
(batin) yang luar bisa bagi terhukum, karena ia mengetahui dengan cara bagaimana dan kapan ia 
akan “dibunuh” (mangakhiri atau diakhiri hidupnya). Terhukum mengetahui bahwa “his death 
will be in a ritualized killing by other people, symbolizing his ultimate rejection by the members of his 
community” (Jonathan Glover). Dan hal itu merupakan suatu “additional horror” bagi terhukum. 
Karena itu, bagi banyak orang pada saat sekarang, hukuman mati itu dirasakan sebagai “a 
horrible business of a long premeditated killing”.  Kemudian saya hubungkan dengan : 
 
Hukuman (Sanksi Pidana) sebagai Sarana Sosialisasi 
 
Telah dikemukakan bahwa 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, maka masalah hukuman mati hanyalah masalah sejauh mana 
Negara mampu melaksanakannya dan sejauh mana efektivitas pelaksanaannya terhadap tujuan 
menegakkan kekuasaan dan mewujudkan ketertiban. Aspek moralitas dari hukuman mati 
cenderung dipandang kurang atau tidak relevan. Tetapi, kini sebanyak orang memahami gejala 
Negara sebagai salah satu bentuk manifestasi dari cara manusia menghindari diri di dunia yang 
terdorong oleh kodrat kebersamaannya itu dengan segala konsekuensinya. Untuk 
memungkinkan pengembangan diri secara otentik dalam kebersamaannya itu, maka di dalam 
interaksi antar sesamanya manusia sepanjang perjalanan sejarah telah memunculkan sebagai 
institusi sosial. Keseluruhan proses-proses kemasyarakatan itu pada dasarnya adalah proses 
sosialisasi. Bagaimana manusia mensosialisasikan diri terhadap kenyataan, termasuk gejala 
Negara adalah salah satu bentuk proses kemasyarakatan sebagai salah satu cara manusia 
menghindarkan diri. 
 
Hukuman positif, sebagai suatu sistem pengadilan sosial yang berlaku (harus) dapat dipaksakan 
demi terwujudnya ketertiban yang adil manusiawi, juga merupakan proses sosialisasi yang terus 
menerus. Sebagaimana halnya dengan Negara, juga hukum positif pun merupakan jawaban 
manusia terhadap 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. Dari apa yang dikemukakan tadi, seyogyanya jika hukuman (sanksi pidana) 
bertujuan : 
 

1. Resosialisasi pelanggar hukum, yakni untuk memungkinkan pelanggar agar dapat 
berpartisipasi lagi di dalam proses-proses interaksi kemasyarakatan. 

2. Melindungi masyarakat dan anggota-anggotanya. 
 

Tujuan hukuman yang dikemukakan tadi didasarkan pada asumsi bahwa hukuman juga 
melibatkan interaksi antara individu (anggota masyarakat) dan masyarakat. Karena itu, maka 
hukuman harus memperhitungkan juga hari esok dari pelanggar dan masyarakat. 
 
Dengan demikian, adanya hukuman mati tidak konsisten dengan pengertian tujuan hukuman 
yang dikemukakan tadi. Saya kaitkan juga dengan : 
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Solidaritas dan Cinta Kasih 
 
Sejalan dengan apa yang dikemukakan terdahulu, masyarakat juga harus memperhitungkan 
semangat solidaritas, juga terhadap pelanggar sebagai manusia, mengingat manusia tidak dapat 
mengelakkan kodrat kebersamaan dengan sesamanya. Ini berarti bahwa tiap perbuatan dan cara 
melakukannya oleh manusia individual selalu terjadi di dalam konteks kemasyarakatan. 
Kenyataan kemasyarakatan tersebut akan mempengaruhi pilihan perbuatan dan cara 
melakukannya oleh manusia individual secara perorangan. Karena itu, masyarakat juga harus 
ikut bertanggung jawab (ikut bersalah) untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang per orang. 
Dalam kaitan ini, masyarakat juga harus ikut mempertimbangkan 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 antar manusia, respek terhadap (martabat) pribadi manusia dan ke-
mahamurah-an Illahi. 
 
Perlu juga dipertimbangkan, bahwa hukuman mati membawa akibat negatif bagi keluarga 
terhukum dan orang-orang yang terlibat pada proses penjatuhan dan pelaksanaan hukuman 
mati. Dalam kaitan ini, dapat dikemukakan bahwa hukuman mati dapat mengorbankan 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. 
 
Hukuman Mati sebagai Faktor Deteransi 
 
Data-data yang sudah terkumpul menunjukan bahwa korelasi yang meyakinkan antara adanya 
(tidak adanya) hukuman mati dan kurve “murder rate” tidak tampak. Dari fakta itu dapat 
disimpulkan antara lain : 
 

a. Hukuman mati bukanlah faktor deteransi yang lebih kuat ketimbang hukuman penjara. 
b. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti bahwa hukuman mati dapat berarti “gambling 

with human life”. 
 

Ternyata, penjatuhan hukuman mati tidak mengubah keadaan, sedangkan kejahatannya sendiri 
tetap tidak berkurang karena adanya orang yang dijatuhi hukuman mati.  
 
Hukuman Mati dan Sejarah Peradaban/Kebudayaan 
 
Sejak dari permulaan, manusia selalu dihadapkan pada pelbagai tantangan dan rintangan 
sebagai masalah hidupnya. Manusia harus, akan dan telah berusaha untuk menjawab itu. 
Kesemuanya itu berlangsung dalam interaksi kebersamaannya. Dalam rangka memberikan 
jawaban terhadap tantangan-tantangan itulah manusia memunculkan pelbagai institusi yang 
terus-menerus mengalami perkembangan dan perubahan dalam jenis, kuantitas, dan 
kualitasnya. Apa yang pada suatu kurun waktu tertentu dianggap wajar dan perlu, pada titik 
perkembangan tertentu dirasakan tidak wajar (dan/atau tidak perlu) lagi dan harus (perlu) 
ditinggalkan atau dirubah. Demikianlah, institusi janda ikut dibakar pada waktu 
diselenggarakan pembakaran mayat suaminya, kini dirasakan tidak wajar dan sudah tidak 
dilakukan lagi. Apa yang dirasakan sebagai wajar adalah hasil tertinggi yang telah dicapai pada 
tingkat perkembangan tertentu. Demikian juga halnya dengan hukum dan hukum pidana, 
termasuk sanksi pidananya. Kini, tampaknya orang sudah merasakan bahwa hukuman mati 
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sebagai hal yang tidak wajar lagi. Selain itu, diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati dapat 
mempunyai efek demoralisasi di dalam masyarakat. 
 
Dalam kaitan yang dikemukakan tadi, mungkin ada gunanya untuk mempertimbangkan 
Deklarasi Stockholm (Desember 1977) yang antara lain mengemukakan : 
 

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 irevokabel. 

 
Pada analisis terakhir, masalah hukuman mati itu langsung berkenaan dengan manusia dengan 
segala ketidaksempurnaan dan kekurangannya. Sehubungan dengan ini, dalam rangka meninjau 
kembali bentuk-bentuk hukuman dalam RUU KUHP, mungkin ada gunanya bagi kita untuk 
sejenak merenungkan ucapan Sir Thomas Noon Talfourd dalam “The Family of Man” : 
 

“Fill the seats of justice with good men, not so absolute in goodness 
As to forget what human frailty is” 

  
Kesimpulan ini, saya cenderung untuk menggolongkan diri dalam kelompok abolusionis. Itulah 
beberapa catatan saya tentang hukuman mati, lalu aspek-aspek lainnya dari hukuman pidana 
lebih baik ditanggapi oleh bidangnya.  
 
 
B. PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO (“PENGATURAN MENGENAI SANKSI 

PIDANA DALAM R-KUHP DALAM PERSPEKTIF HAM”) 
 
Bicara mengenai pidana memang membosankan, tetapi buat saya mempunyai ketertarikan 
sendiri bila berbicara mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana kita merupakan suatu pranata yang 
tumbuh berkembang dan lebih banyak di lingkungan yudikatif sendiri dibandingkan dengan 
bidang-bidang lain. Saya ingin memulai dari hal yang sangat mendasar.  Kita selalu berdebat 
panjang mengenai HAM dan hukum, yang tidak pernah selesai,  ditambahkan lagi dengan 
masalah moralitas. Ada tidak hubungan moralitas dengan HAM ? [pembicara pernah membicarakan 
Hak Anak dalam kebebasan beragama. Setelah dilihat ternyata anak tidak mempunyai kebebasan. Mengapa 
mereka harus selalu mengikuti kehendak orang tuanya dalam menentukan agamanya]. Hukum kita 
memang refleksi dari moralitas masyarakat. Dan hukum itu adalah salah satu sarana yang  
paling kuat - secara normatif -  untuk melindungi, memenuhi dan memajukan HAM. Lalu kita 
lihat bahwa mereka tidak terlepas dari bagaimana masyarakat memandang tentang hal-hal yang 
berkenaan dengan kehidupan keseharian. Apa sih artinya nyawa ? Apa sih artinya kehormatan ? 
Dan apa sih artinya penderitaan ? Yang semuanya itu jika dilanggar, kaitannya dengan hukum 
pidana dan tidak lepas dari nilai religuitas. [Pembicara mencontohkan dalam pola pikir Pak Mardjono 
yang tidak lepas dari unsur religuitas dalam merancang R-KUHP]. Jika kita bicara pidana, kita bicara 
penderitaan, yang justru dengan sengaja diberikan Negara. Seharusnya Negara tidak membuat 
derita [menurut survey  - tidak hanya di bidang HAM - Negara membikin derita]. 
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Hukum Pidana 
 

�� Hukum pidana adalah hukum “sanksi” istimewa. 
 
Sanksi di sini dalam arti ancaman  
 

�� Bagi pelanggaran terhadap hukum yang telah ada (existing laws).  
�� Yang berbeda dengan sanksi lainnya (sanksi administrasi, sanksi perdata, dll).  
�� (seharusnya) Bersifat tegas, non-diskriminatif, non-multi interpretable. 

 
[survei membuktikan apa makna satu pasal, itu tergantung siapa saksi ahlinya ?] 
 
Kriminalisasi 
 

�� Istilah murninya adalah menjadikan sesuatu tindakan yang mulanya tidak dihukum 
menjadi dihukum. Sedangkan menurut Dr. Muladi, kriminalisasi bukan sekedar 
dihukum. Ada 2 (dua) perbedaan definisi mengenai apa itu kriminalisasi. Dan saya 
menganut defenisi yang pertama. 

�� Ada proses legislasi.  
�� Dan tidak ada proses hukum yang lepas dari warna dan wacana politik. 

 
Ada beberapa faktor korelatif Kriminalisasi 
 
[Seperti ada pertanyaan dalam TOR yang diajukan teman-teman Komnas HAM, kapan sih suatu tindakan 
menjadi kriminal ? Apakah kumpul kebo sebagai tindak kriminal ? Dan masih banyak masalah lainnya] 
 

�� Apakah memang tidak ada sarana hukum lain untuk menanganinya (ultimum vs primum 
remedium) ? Dia menjadi sarana terakhir atau yang pertama ? Tapi di sini ada juga yang 
jadi ultimum vs primum. Misalnya hukum lingkungan.  

�� Keseriusan akibat perilaku tersebut dalam  pandangan publik (seperti kasus pertemuan 2 
(dua) orang yang lain jenis dan mereka bukan muhrimya, mereka bisa dikenakan 
pidana. Begitu juga nantinya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan designer untuk 
menentukan pakaian apa yang bisa digunakan).  

�� Telah diperhitungkan cost benefit analysis untuk mengkriminalisasi (seperti pelacuran itu 
bukan tindakan kriminal, jika dilihat dalam KUHP, biasanya Perda).  

�� Telah memperhitungkan kapasitas aparat penegak hukum, supaya tidak timbulkan 
overloading of the penal machinery (seperti kapasitas polisi kita untuk menjaga rakyat 
Indonesia yang tersebar dalam beberapa pulau). 

 
Hubungan kriminalisasi dengan moralitas  
  

�� Herbert Packer  
�� Van Bemmelen  
�� John Stuart Mill  
�� Arif Sidharta 

 
Immorality menurut Mill adalah is not a sufficient reason. Jadi, tindakan immoral saja tidak bisa 
menjadi alasan untuk menjadikan sesuatu sebagai kriminal.  
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Sanksi Pidana 
 

�� Ada penderitaan yang dikenakan dengan sengaja berdasar hukum, yang terbukti secara 
sah dan meyakinkan (Hakim) melalui proses peradilan pidana. 

 
Landasan filosofisnya 
 

�� Ius puniendi : Negara punya hak untuk menghukum melalui ius poenale (hukum pidana), 
mewakili korban untuk menyelesaikan akibat kejahatan.  

�� Kewajiban Negara untuk memberikan rasa aman dan menjaga ketertiban hubungan 
antara warga (social contract doctrine). 

 
Ide dasar ini adalah kontrak sosial dari idenya Jhon Locke, karena Negara sudah  diserahi oleh 
kita kewenangan untuk mengatur.  
 
Hal ini ada dalam instrumen HAM, walaupun tidak terlalu kental. Misalnya : 
 

�� Tidak ada unsur penyiksaan (ICCPR)  
�� Tidak merupakan cruel dan usual punishment 

 
Intinya, kita tidak boleh melakukan hukuman in-human, cruel and degrading (tidak 
manusiawi, kejam dan merendahkan martabat manusia). Masalah yang kemudian 
timbul adalah tidak adanya kejelasan dan batasan mengenai itu.  Jadi, perlu ada hal-hal 
yang perlu kita sepakati mengenai itu semua. 

 
�� Non diskriminatif (dalam survey, ditunjukan disparitas pidana di Indonesia sangat 

tinggi).  
�� Khusus untuk pidana mati (bagi Negara yang belum menghapuskan) itu harus dibatasi 

dan harus diberi kesempatan untuk melakukan berbagai proses upaya hukum. 
 
Syarat rumusan pidana  
 

�� Limitatif  
�� Jelas  
�� Tidak multi-interpretable  
�� Bisa diimplementasikan  
�� Mengacu kepada ketentuan  hukum umum, kecuali ada rumusan yang jelas di dalam 

undang-undangnya. 
(Seperti isu retroaktif dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang dianggap setara 
dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2000). 

 
Tujuan Pemidanaan (R-KUHP) 
 
Saya pribadi sebenarnya ingin hati-hati merumuskan tujuan pemidanaan, karena ini adalah the 
philosophy of punishment yang harusnya tidak diatur dalam pasal-pasal. Permasalahannya, 
bagaimana jika ini tidak diletakkan dalam pasal-pasal yang nantinya ditakutkan akan membuat 
Hakim semena-mena dalam hal ini.     
 

�� Pencegahan  
�� Memasyarakatkan terpidana  
�� Menyelesaikan konflik  
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�� Memulihkan keseimbangan  
�� Mendatangkan rasa damai pada rakyat  
�� Membebaskan rasa bersalah kepada terpidana 

 
Menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai memang hal-
hal yang dikembangkan oleh teman-teman perancang KUHP dari nilai-nilai dan konsep-konep 
yang ada di Indonesia. Karena ini jarang dan tidak pernah diurai dalam teori-teori di negara 
barat. 
 
Secara teoritis  
 

�� Retributive/pembalasan  
�� Deterrent/pencegahan  
�� Rehabilitation/memperbaiki kembali  
�� Atonement/membebaskan rasa bersalah pelaku  
�� Integratif  

 
Ini yang dari sisi anglo-american, sedangkan dari sisi continental hanya absolute dan relatif. 
 
Retributatif 
 

�� Lex talionis 
(misalkan konsep fendeta di Italia. Jika anak saya dibunuh, maka saya harus  membunuh 
anak kamu. Begitu juga di Indonesia, ada yang melakukan seperti itu). Hal itu 
merupakan human nature.  

�� Penjahat layak dihukum  
�� Sesuai dengan cerminan perasaan kolektif masyarakat  
�� Menyatukan melawan penjahat  
�� Harus dilihat dalam konteks sosial budaya 

 
Deterrence  
 

�� Harus lebih mencegah atas terjadinya kembali tindak pidana, baik oleh terpidana 
maupun potential offender.  

�� Merupakan konsep aliran klasik sebagai reaksi terhadap pemidanaan yang semena-
mena.  

�� Utilitarian, “melihat ke depan”.  
�� Asumsinya bahwa manusia itu  mahluk rasional (cogito ergo sum).  

 
Rehabilitasi 
 
(Ini ide yang dikembangkan pada tahun ‘50-an , yang sekarang idenya diserap dalam R-KUHP. 
Kalau kita lihat ada indeterminate sentence, yang dikembangkan oleh Prof. Mardjono).  
 

�� Individualisasi pemidanaan  
�� Tekanannya pada treatment atau pembinaan untuk memperbaiki pelaku  
�� Anti-punishment (orang itu tidak dihukum)  
�� Model medis 

 
Jadi, dalam melakukan penentapan sanksi harus melihat dari seberapa besar kesalahan yang 
telah ia lakukan. 
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Integratif (yang saat ini sedang dipakai dalam rancangan KUHP) 
 

�� Membuat pelakunya menderita  
�� Mencegah terjadinya tindak pidana  
�� Memperbaiki pelaku 

 
Burning issue 

 
Mungkinkah semua tujuan mulai dari retributif sampai rehabilitasi diintegrasikan. 
Asumsinya, asas manusia itu berbeda-beda. Yang satu cost benefit analysis, sedangkan 
rehabilitasi asumsinya manusia itu berbuat karena ada dorongan-dorongan dari luar dirinya 
(determinism). 

 
Pembaharuan dalam R-KUHP dibandingkan di dalam KUHP 
 

�� Bentuk pidananya lebih bervariasi. 
(seperti dalam pemberian hukuman saat ini, selalu menggunakan pidana penjara. Jadi 
tidak ada ada variasi dalam pemberian pidana).  

�� Pidana mati tidak menjadi pidana pokok, tetapi pidana istimewa, mengacu kepada 
kecenderungan international trends.  

�� Penjatuhan pidana tindakan.  
�� Ada corporate criminal liability.  
�� Dibukanya kemungkinan keterbuktian kesalahan tanpa penjatuhan pidana.  

 
Perbandingan 
 

�� Pidana Mati  “pidana pokok”, yang nanti tidak menjadi pidana pokok;  
�� “Kurungan” tidak ada yang ada “tutupan”; 
�� Denda tidak ada, tetapi sebelum itu ada pengawasan dan kerja sosial. 

 
Hal ini dimungkinkan karena dipandang lebih manusiawi memberikan alternatif  kepada Hakim 
supaya tidak hanya dikenakan pidana penjara. 
 
Mengenai pidana anak, sekarang sudah termuat dalam R-KUHP, yang ternyata tidak termuat 
dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997.  Pidana nominal adalah peringatan. Kalau melihat R-
KUHP, keseluruhan belum mengacu pada pendekatan HAM yang sudah ada pada komunitas 
internasional. Sekarang kita sudah mempunyai restoratif justice. Kemudian ada diversi. Sedangkan 
yang belum ada adalah pemenjaraan sebagai sarana terakhir. Secara umum, pola-pola penetapan 
besaran jenis pidana ini ternyata belum ada parameter yang tegas. Semuanya masih mengacu 
pada ketentuan KUHP. Hal ini mengakibatkan disparitas sanksi pidana sangat tinggi.  
 
Hal-hal yang harus dipertimbangkan Hakim  
 

�� Kerugian materiil dan immateriil 
�� Dampaknya pada korban 
�� Hubungan pelaku dan individu yang menjadi korban 
�� Tingkat kesalahan 
�� Motivasi 
�� Keadaan tertentu 
�� Nilai masyarakat  
�� Kepentingan Negara 
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Ada hal yang masih perlu dipertanyakan, yaitu nilai masyarakat dan kepentingan Negara. Nilai 
masyarakat yang mana ? Karena setiap daerah mempunyai nilai-nilai yang berbeda. 
Kepentingan Negara yang mana ? Itu semua tergantung pada implementasi para penegak 
hukum dan pergerakan civil society, termasuk yang dilakukan oleh Komnas HAM.   
 
 
C. TANGGAPAN DAN PERTANYAAN (TERM I) 
 
INA : 
 
Sekalipun di kalangan praktisi  hukum sudah mulai dikenal tujuan pemidanaan yang bersifat 
rehabilitatif dan restoratif, namun tetap harus diakui bahwa tuntutan kesan pembalasan masih 
mnguasai sebagian besar masyarakat dan para penegak hukum. Falsafah pembalasan jelas 
bertentangan dengan kecenderungan internasional yang berdasarkan dengan treatment filosofi.  
 
Kami, (Laboratorium Hukum Pidana UBAYA) telah melakukan penelitian mengenai pembinan 
di LP-LP di sekitar Jawa Timur, Nusa Kambangan dan LP Anak yang hasilnya sangat 
memprihatinkan. Kami melakukan penelitian ini sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang 
Permasyarakatan. Ternyata, pembinaan yang diterapkan hampir tidak mengalami perubahan, 
bahkan tahap-tahap dari undang-undang yang lama masih diberlakukan. Salah satu pemikiran 
kami, mungkin lebih efektif/berdaya guna jikalau pembinaan yang diterapkan disesuaikan 
dengan jenis perbuatan pidananya. Sehingga ini berdampak positif terhadap tujuan pemidanaan 
itu sendiri.  
 
Tadi Ibu menjelaskan sanksi pidana yang non-multi interpretable. Tetapi saya sendiri  masih ada 
keraguan (walaupun CSO salah satu alternatif sanksi yang membawa angin segar) mengenai 
implementasi dan pelaksanaannya, karena ini juga membutuhkan pengawasan - jika melihat 
contoh-contoh negara-negara lain -. Bahkan, di negara-negara yang lahir CSO,  pelaksanaannya 
juga belum mantap. Yang dikhawatirkan dari hal ini adalah adanya penafsiran-penafsiran 
tersendiri dari setiap daerah yang digolongkan sebagai pidana kerja sosial. Jadi, harus ada 
guideline yang jelas dan community service orders tersendiri.   
 
Kalau melihat dalam Pasal 63 R-KUHP ini, hukuman mati bersifat khusus. Bersifat khusus yang 
bagaimana ? Apa jika dilihat secara kuantitas korbannya banyak, maka dia layak dijatuhkan 
hukuman mati ? Atau secara kualitas, jika korbannya anak-anak atau korban mutilasi maka dia 
bisa dikenakan hukuman mati ?   
       
LUKMAN : 
 
Indonesia adalah negara yang mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Jadi, antara daerah 
yang satu dengan daerah yang lainnya memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Seperti contoh, ada 
suatu daerah yang mempunyai budaya perkawinan yang mana mereka itu berkumpul terlebih 
dahulu sebelum mereka menikah. Kemudian, ada undang-undang atau hukum yang berbeda 
dengan adat tersebut masuk ke dalam adat itu, tetapi para penduduk tersebut menolak adanya 
undang-undang itu. Apakah hal seperti ini melanggar HAM ? Apakah sebelum memberlakukan 
undang-undang ini sudah melakukan penelitian terlebih dahulu kepada masyarakat Indonesa ? 
Apakah dalam R-KUHP ini sudah mengatur mengenai pornografi ? 
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DIDIK : 
 
Menurut Ibu bahwa pidana mati dalam R-KUHP perlahan-lahan akan dihapuskan, tetapi 
sebetulnya dalam R-KUHP ini belum dinyatakan dengan jelas tentang bahwa pidana mati akan 
diberlakukan. Pidana mati kalau dihubungkan dengan tujuan pemidanan yang ada dalam R-
KUHP, menurut pemikiran saya ada kontradiksi. Karena dalam  hukuman mati tidak ada tujuan 
pemidanaan yang akan tercapai, karena dalam hukuman mati tidak akan dapat mencegah 
dilakukannya lagi tindakan pidana, memasyarakatkan pidana, apalagi untuk membebaskan 
tersangka. Jadi, bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai pidana mati jika dihubungkan 
dengan tujuan pemidanaan yang ada di R-KUHP itu sendiri ?  
 
Ada/tidak istilah lain mengenai pidana penjara ? Di Indonesia tidak ada lagi istilah penjara, 
yang ada adalah Lembaga Pemasyarakatan. Jika ini digunakan, maka kita kembali lagi ke sistem 
pidana yang dianut Indonesia sebelum 1964. Artinya, sifat dari penjara itu sendiri adalah balas 
dendam atau penjeraan, sedangkan Lembaga Permasyarakatan artinya pembinaan. Mohon 
dijelaskan ! 
 
 
D. JAWABAN ATAS TANGGAPAN DAN PERTANYAAN (TERM I) 
 
��ARIEF SIDHARTA  
 

- Kita akui memang sudah banyak teori pidana yang sudah berkembang, tetapi dalam 
praktiknya banyak praktisi yang masih menganut teori pembalasan. Teori pembalasan 
sendiri sudah mengalami perkembangan. Dulu, teori pembalasan menganut asas 
talionis, yang pada intinya asas yang digunakan dengan gaya bahasa plastis. 
Berkembangnya teori pembalasan karena jika menganut teori free pensi ada kesulitan 
secara filosofis. Kesulitannya adalah manusia digunakan sebagai alat untuk mencapai 
tujuan yang lain. Intinya bersifat instrumentalistik, yang artinya menggunakan manusia 
untuk mencapai tujuan yang lain, bukan si terhukum itu sendiri. Menurut Immanuel 
Kant, “manusia harus dipandang sebagai tujuannya dalam diri sendiri” tidak boleh direduksi 
menjadi alat untuk mencapai tujuan lain. Sampai sejauh (pengamatan pembicara) ini,  
teori yang paling baik menjelaskan soal hukuman memang teori pembalasan, tetapi 
pembalasan yang bertitik tolak bahwa manusia itu memiliki akal budi dan nurani. Oleh 
karena itu, ia memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri perbuatan apa yang akan 
dilakukannya. Maka dari itu, ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan 
yang dilakukannya. Artinya, dia bisa dimintai pertanggungjawabannya. 
Pertanggungjawabannya itu antara lain diwujudkan dalam bentukan hukuman. 
Penelitian-penelitian di bidang ilmu sosial menunjukan bahwa ternyata manusia 
individual secara praktiknya tidak sebegitu bebasnya. Artinya, ketika dia mengambil 
keputusan akan ditentukan oleh berbagai faktor. Pengaruh-pengaruh kenyataan sosial 
akan ikut menentukan pilihan perbuatan apa yang akan dia lakukan. Oleh karena itu, 
sebetulnya masyarakat ikut bertanggung jawab untuk perbuatan yang dia lakukan. Jika 
hal itu disalahkan seluruhnya kepada si individu, maka itu tidak terlalu fair, karena 
kejahatan yang dilakukan tidak seluruhnya murni dipilah dalam betul-betul bebas,  
karena kalau orang tidak terlalu bebas dalam mengambil keputusannya itu, maka 
selayaknya ia tidak mendapat hukuman. Maka, reaksinya bukan hukuman tapi tindakan 
atau treatment. Maka sekarang muncullah berbagi jenis tindakan akibat hukum 
pelanggaran pidana itu berupa treatment-treatment itu. Yang paling modern berupa kerja 
sosial, dan seterusnya. Oleh karena itu, hukuman mati menjadi sangat problematis.  
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- Biasanya undang-undang itu dibuat dengan pikiran yang rasional, yang dikaitkan 
dengan tujun-tujuan yang ideal dan  dipengaruhi oleh cara-cara berpikir modern. Tetapi, 
terkadang setelah jadi undang-undang, itu tidak sesuai dengan kekhasan hukuman 
setempat sehingga seolah-olah ada diskriminasi antar bunyi undang-undang dengan 
kesadaran hukum setempat. Kalau undang-undang itu tetap dipaksakan, maka seolah-
olah yang dirasakan oleh masyarakat setempat tidak adil. Tentang masalah ini, menurut 
saya ini masalah implementasi dan sosialisasi. Bagaimana mengimplementasikan atau 
mensosialisasikan undang-undang baru yang diterapkan dalam masyarakat yang tingkat 
kesadarannya belum sampai kesana. Tapi permasalahannya, jika undang-undang itu 
tidak dibuat, maka masyarakat tidak akan bergerak dan berubah supaya kita bisa 
menjadi bangsa yang setaraf dengan bangsa-bangsa yang lain. Mensosialisasikan 
undang-undang memang butuh waktu. Disinilah soal kecerdasan bagaimana 
mensosialisasikan hal itu. Sebagai contoh yang jelas mengenai hal ini, seperti aturan 
tentang larangan membunuh (Pasal 338). Ketika pada zaman Belanda hal ini diterapkan, 
maka di wilayah tertentu akan berbenturan dengan kultur setempat. Misalkan dalam 
masyarakat tertentu ada yang namanya carok, yang menurut kesadaran masyarakat 
setempat itu adalah tuntutan keadilan dalam masyarakat setempat. Jadi, jika ini 
dianggap sebagai pelanggaran, maka yang harus diperhatikan adalah mengenai sanksi 
hukumannya (misalnya, jika pelanggaran itu benar-benar carok, maka hukumannya 
lebih ringan, sedangkan jika bukan carok maka lebih berat). Jika hal ini dibiasakan, maka 
lama-lama  orang akan terbiasa. Carok memang benar, tapi dengan perkembangan 
zaman carok itu tidak perlu persis dilaksanakan seperti zaman dahulu. Dengan proses 
itulah mungkin lama-lama dispensasi makin bisa dikurangi. Begitu juga mengenai 
masalah penerapan hukuman perkawinan. Memang, kita harus bijaksana dalam 
dilaksanakannya, karena di daerah tertentu mengenai batas perkawinan dan sebagainya 
masih cukup beragam. Mungkin, melalui pendidikan formal lama-lama bisa 
ditumbuhkan kesadaran baru.  

 
- (Pembicara belum sempat membaca R-KUHP, jadi tidak dapat menjawab pertanyaan yang 

ketiga).         
        
 
��HARKRISTUTI HARKRISNOWO 
 

- Falsafah pembalasan memang masih dominan dalam pemidanaan, karena hal itu 
memang human nature. Kalau kita lihat memang banyak masalah di LP karena sulit sekali 
untuk menerapkan apa yang ada dalam ketentuan dari segala macam undang-undang, 
SK Menteri karena fasilitasnya terbatas. Masalahnya juga tidak berhenti pada falsafahnya 
atau undang-undang saja, tetapi harus dipikirkan sejauh mana Pemerintah mau 
meningkatkan  apa yang sesuai dengan yang diinginkan para perancang undang-undang 
itu sendiri, termasuk dari seluruh masyarakat. CSO, dalam masyarakat kita masih 
memang sedikit dibicarakan. Di negara-negara lain juga dalam mengimplementasikan 
ini memang cukup mahal dalam pelaksanaannya. Agar pelaksanaan ini mantap atau 
berjalan baik, maka dalam pemberlakuan ini harus ada sosialisasi dan tidak terburu-
buru. Tidak fair jika kita tiba-tiba melakukan suatu pranata hukum yang terlebih dahulu 
tidak dikenalnya dan hukum atau kebisaaan pada setiap tempat itu pada dasarnya tidak 
menjadi satu-satunya parameter untuk memperlakukan hukum ini atau tidak (seperti 
contoh kasus di suku Amungme di Irian jaya yang mempunyai kebiasaan adat perkawinan yang 
mewajibkan si perempuan pada malam perkawinannya untuk mewajibkan melayani anggota laki-
laki dari suaminya). Jadi menurut saya, ada aturan-aturan atu nilai-nilai adat yang perlu 
didukung dan ada juga tidak perlu kita dukung. Dan saya berharap dalam pelaksanaan 
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ini tidak berhenti pada sosialisasi saja, tapi masyarakat setempat yang dengan 
pendidikannya yang tidak terlalu tinggi bisa diajak bicara.  

 
- Mengenai pidana mati bersifat khusus (pembicara tidak begitu tahu karena bukan yang 

merumuskan). Mengenai kapan itu bisa dilaksanakan, itu kembalikan lagi kepada Hakim.  
 

- Aturan mengenai pornografi dan pornoaksi sudah termuat dalam R-KUHP dalam Pasal 
468.  

 
- Hukuman mati dari landasan filosofis memang agak sulit dibenarkan, bahwa si pidana 

dijadikan alat untuk mencapai tujuan masyarakat. Kalau kita melihat aliran utilitarian 
juga tidak membenarkan adanya pidana mati. Kecenderungan masyarakat kita sekarang 
memang menginginkan pidana mati.  

 
- Mengenai istilah lain dari pidana penjara, pernah dimasukkan dalam pembicaraan 

perumusan KUHP. Ada argumentasi mengenai hal itu. Di Amerika misalkan, bukan lagi 
prison tetapi correctional constitution. Tetapi mereka masih menjatuhkan penjara. Istilah 
pidana pemasyarakatan tidak terlalu masalah bagi saya. Masalahnya pemasyarakatan itu 
tidak harus dalam lembaga. Kalau kita memakai istilah pemasyarakatan, itu bisa ada di 
dalam lembaga dan di luar lembaga. Sedangkan, pidana penjara di dalam lembaga (di 
Amerika sendiri memakai nama berbeda untuk dewasa dan anak-anak, sedangkan kita memakai 
untuk semuanya).  

 
 
MODERATOR 
 
Mungkin perlu diperjelas mengenai CSO ! 
 
KOMARIAH : 
   
Ide ini muncul setelah Prof. Saxmise memberikan kepada kita bahwa telah terjadi perkembangan 
dengan mengambil contoh di Belanda bahwa ini sangat bermanfaat. Contoh-contoh yang telah 
diberikan di Belanda itu, misalkan memberikan pelayanan di rumah jompo, membatu pelayanan 
di rumah sakit, membersihkan fasilitas-fasilitas umum.  
 
ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA : 
 
Pada dasarnya, kerja sosial itu adalah kesukarelaan dari si terpidana, karena jika si terpidana 
tidak rela, maka itu sudah berubah menjadi kerja paksa.  
 
MODERATOR  
 
Apakah itu bisa menjadi substitusi ? 
 
HAKIM GARUDA NUSANTARA : 
 
Tidak bisa, itu harus diganti. 
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HARKRISTUTI HARKRISNOWO : 
 
Dalam Pasal 86 sudah dijelaskan syarat-syarat kapan itu harus dipertimbangkan. Kemudian ada 
pembatasan usia, pembatasan jangka waktu dan ada pembatasan tempat. Jadi, memang sangat 
limitatif tidak bisa semaunya saja dan ini hanya dijatuhkan jika pidananya tidak lebih dari 6 
(enam) bulan pidana denda. Pidana kerja sosial juga perlu diperhitungkan. Apakah itu lebih 
ringan atau lebih berat dibandingkan pidana-pidana lain. Dan pidana kerja sosial tidak bisa 
dikomersialkan. Apakah ini perlu diatur dalam Perda ? Perlu dibatasi kecenderungan 
memasukan pidana denda ke dalam Perda-Perda ?    
 
MODERATOR 
 
(Moderator mempersilahkan kepada peserta yang mungkin bisa menjawab mengenai pidana khusus)  
 
KOMARIAH : 
 
Pidana mati sebagai pidana istimewa, itu dilakukan sebagai pidana alternatif jika tidak ada lagi 
hukuman yang dianggap setimpal. Tetapi melihat di negara-negara lain, pidana mati masih 
diterapkan, maka kita mengambil sebagai pidana istimewa. 
 
ARIEF SIDHARTA : 
 
Soal hukuman mati, ada kemungkinan berubah menjadi hukuman lain. Jika dalam 10 (sepuluh)   
tahun tidak dilaksanakan hukuman itu. Barangkali itu sifat khususnya. 
 
HAKIM GARUDA NUSANTARA : 
 
Tapi hal itu belum jelas, karena ketika si terpidana dijatuhkan hukuman tidak semerta-merta 
dijalankan (misalkan diberikan 10 tahun masa menunggunya, itu bagi saya yang tidak jelas). Ketika hal 
itu dijalankan, maka konsekuensinya tidak bisa pidana mati serta merta dieksekusi. Kalau itu 
tidak semerta-merta, berapa lama transisi seorang terpidana diberikan hak untuk menunggu 
sampai 10 tahun sehingga hukumannya bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup ? 
 
ARIEF SIDHARTA : 
 
Bagi saya, jika ketentuannya begitu, tinggal merumuskan patokan sebagai alat untuk menilai 
seseorang  itu bisa dirubah hukumannya. Tetapi yang menjadi persoalan atau bahaya, kalau itu 
diserahkan kepada hakim untuk menentukan dengan serta merta mengenai hukuman itu.  
 
HARKRISTUTI HARKRISNOWO : 
 
Memang hal ini menjadikan ketidakpastian, ditambah dengan adanya Undang-undang Grasi. 
Maka dari itu, harus ada kepastian dalam jangka waktu yang ditetapkan supaya tidak 
menimbulkan multi-interpretatif.  
 
YASMIL : 
 
Kita hanya menerka-nerka dalam mengartikan pidana khusus. Yang harus kita tahu adalah 
bagaimana bunyi draft akademik dan penjelasan otentik dalam undang-undang itu. Saya merasa 
aneh juga dengan adanya batasan 10 tahun itu. Jadi sangat penting hal ini diperjelas, khususnya 
kata “khusus” atau “istimewa”. 
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SARI : 
 
Kalau kita melihat dalam ketentuan Pasal 85 ayat (4) : “pidana mati dapat dilaksanakan setelah 
permohonan grasi ditolak oleh Presiden”. Jadi, secara eksplisit hukuman mati itu harus dilaksanakan 
setelah permohonan grasinya ditolak (seperti kasus Astini dan Astuti yang sampai sekarang belum 
dilaksanakan hukumannya). Pasal 86 : “pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan”. 
Apakah ini tidak disamakan saja dengan pemberian percobaan pada pidana penjara ? Mengenai 
pidana tidak perlu adanya  syarat-syarat.  
 
HAKIM GARUDA NUSANTARA :  
 
Rumusan mengenai pidana mati bisa dilaksanakan setelah ditolak. Bagi saya, rumusan itu tidak 
jelas juga karena tidak ada aturan mengenai batasan waktu pemberian grasi. Dan undang-
undang juga tidak mengatur berapa kali si terpidana mati itu bisa mengajukan grasinya. Pidana 
mati bersyarat menurut saya lebih jelas daripada dirumuskan dengan pidana khusus. Tidak bisa 
rumusan hukum dirumuskan yang pada dasarnya untuk mengakomodasi keadaan. Dan tidak 
bisa produk hukum yang didasarkan kepada emosi publik.  
 
 
E. TANGGAPAN DAN PERTANYAAN (TERM II) 
 
RIA : 
 
Berkaitan dengan kekhawatiran terhadap undang-undang yang akan dilaksanakan. Apakah 
nantinya dapat diimplementasikan dengan baik dan apakah masyarakat mau menerimanya ? 
Bahwa dalam mensosialisasikan undang-undang yang baru, khususnya dalam rangka 
perubahan KUHP ini. Departemen Hukum dan HAM sudah berupaya untuk mensosialisasikan 
dalam setiap langkah penyusunan R-KUHP ini. Begitu juga mengenai permasalahan  
kontradiksi-kontradiksi dengan adat-adat setempat. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-
undangan telah melaksanakan sosialisasi dan menciptakan adanya desa-desa sadar hukum. Jadi 
mengenai kekhawatiran dalam pelaksanakan undang-undang nanti, mungkin sudah banyak 
dapat bisa diatasi dengan cara-cara yang telah kita lakukan sebelumnya.     
 
SARI : 
   
- Berkaitan dalam makalah Bapak (Arief) pada halaman 7 terakhir. “Dengan demikan dapatlah 

disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukuman mati tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum 
pandangan hidup Pancasila”. Tentu dalam penerapan pidana mati ada yang pro dan kontra. 
Mungkin Bapak melihat hal ini dari sisi pelaku (seperti teori solidaritas), tetapi kalau kita 
lihat dari sisi teori lain, misalkan kontrak sosial, institusional listrais (kepercayaan). Di sini 
negara menggunakan hukum pidana untuk memperbaiki kelalaian dari negara dalam 
melindungi warganya sampai terjadi kejahatan. Oleh karena kita harus melihat kembali lagi 
filosofi dari pidana mati  itu sendiri. Mengenai apa filosofi dari suatu sanksi pidana, kita 
mesti kembali kepada ilmunya, yaitu penhologi. Jadi, kita tidak bisa langsung mengatakan 
pidana mati tidak sesuai dengan Pancasila. Kita tidak hanya melihat dari sisi pelaku tapi kita 
juga harus melihat dari sisi si koban.  

 
- Tadi Ibu membahas juga tentang jenis-jenis pidana pada anak yang didasarkan pada 

Undang-undang Peradilan No. 3 Tahun 1997. Dimana di sini ada tindakan, sedangkan di lain 
pihak pidana. Untuk menentukan pidana yang menyangkut hak-hak anak, tentu kita 
kembalikan lagi ke filosofi peradilan anak yang tentu berbeda dengan filosofi peradilan 
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orang dewasa, karena pada anak kita mengenal yang namanya individualis justice (mengadili 
anak jangan melihat dari perbuatannya tapi harus melihat pada individu pelakunya). Oleh 
sebab itu, disitulah perbedaan kekhususan pada anak. Baik cara dalam menanganinya 
(dalam proses acara), maupun dalam pemberian sanksi. Sehingga Hakim di sini mempunyai 
kewenangan yang berbeda dengan orang dewasa. Dia bisa menerapkan apa yang disebut 
double track system. Sebelum memberi tindakan, Hakim harus melihat apakah tindakan itu 
benar untuk hari depan anak atau tidak mungkin hanya dengan tindakan.  

 
JISMAN : 
 
- Dalam pemaparan tadi, Ibu mengulas mengenai pidana minimum khusus. Bagi saya ini 

bukan hal yang baru, karena di dalam KUHP sendiri ada minimum khusus, yang beda 
hanya jumlahnya yang di tingkatkan. Apakah peningkatan dari satu hari (yang minimum  di 
KUHP) menjadi menjadi 4 tahun mengindikasikan bahwa kepercayaan publik kepada 
Hakim mulai luntur ?  

 
- Apakah dengan dimuatnya ketentuan itu bukan berarti akan mengebiri kebebasan Hakim ?  
 
- Mengenai masalah hak hidup, apakah masih relevan kita bicara tentang pengaturan pidana 

mati ? Apakah tidak menjadi kontradiksi (yang satu menyatakan hak hidup, sedangkan di sisi lain 
ada hukuman mati) ?  

 
- Mengenai adanya alternatif bagi hukuman mati, menurut saya tidak tepat jika dijadikan 

alasan. Padahal di dalam KUHP ada pengaturan tentang itu. Jadi, jika diartikan pidana mati 
sebagai pidana khusus karena  ada alternatif, menurut saya itu tidak pas. 

 
 
F. JAWABAN ATAS TANGGAPAN DAN PERTANYAAN (TERM II) 
 
��ARIEF SIDHARTA  
 

- Hukuman mati memang masalah yang sangat kontroversial. Pemahaman saya mengenai 
Pancasila adalah pandangan bahwa hukum itu harus bertolak dari penghormatan dan 
pengakuan dari martabat manusia. Sanksi pidana hanya dapat dibenarkan jika 
memenuhi 3 (tiga) unsur : 

 
1. Sanksi pidana merupakan pernyataan secara konkrit tentang penilaian 

masyarakat terhadap perbuatan terpidana, bahwa perbuatannya itu buruk, 
menindas martabat dan membahayakan eksistensi masyarakat yang sehat. 

2. Sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan 
yang dijatuhi pidana itu. 

3. Pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar 
mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya, sehingga akan mampu 
mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang  negatif. 

 
- Nampaknya unsur yang ketiga tidak dipenuhi oleh hukuman mati. Karena apabila 

hukuman itu dijalankan artinya sama sekali orang itu dihilangkan dari kesempatan 
mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya. Atas dasar itu, saya menyimpulkan 
bahwa dalam konsep hukum menurut Pancasila, hukuman mati itu tidak mendapat 
tempat.  
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- Jika orang melakukan kesalahan, memang sudah sepantasnya ia menerima sanksi. 
Persoalannya, apakah hukum harus terlalu ekstrim ? sampai-sampai meniadakan 
eksistensinya dari dunia ? karena setiap tindakan manusia juga dipengaruhi oleh 
kenyataan-kenyataan kemasyarakatannya. Itu sebabnya hukuman mati terlalu ekstrim 
untuk diterapkan. 

 
 
��HARKRISTUTI HARKRISNOWO  
 

- Sosialisasi memang sudah dilakukan. Hanya di kalangan social educated. Tapi menurut 
saya ada hal yang belum dilakukan, yaitu memperhatikan daerah-daerah tertentu yang 
mempunyai nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Selayaknya dalam hal ini juga 
harus ada penelitian yang menjadi basic untuk itu.  

 
- Walaupun sudah ada yang melaksanakan pendekatan restoratif dan disversi. Tetapi, 

ternyata dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 belum masuk. Dan begitu juga dalam 
R-KUHP belum disebutkan. Bagaimana jika Undang-undang No. 3 Tahun 1997 direvisi 
kemudian ada R-KUHP yang seperti ini, kemudian mana yang dipakai ? Mungkin hanya 
prinsip-prinsip umumnya saja yang termuat dalam KUHP, sedangkan mengenai sanksi 
hukumnya cukup dalam undang-undang.  

 
- Mengenai sanksi pidana minimum khusus memang kita sudah punya (penjara minimal 1 

hari), tapi kalau kita lihat dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000, yaitu 10 tahun. Dan 
rata-rata ketentuan undang-undang yang sekarang berlangsung mempunyai sanksi 
pidana minimum khusus. Seharusnya pemberian tindak pidana minimum khusus 
adalah sanksi pidana yang hanya dirumuskan bagi tindak-tindak pidana yang kita 
anggap serius. Mengapa pidana minimum dirumuskan ? Karena perancang undang-
undang tidak percaya, bahwa Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan 
kesalahan terdakwa/supaya tidak ada pidana yang ringan.  

 
- Apakah akan mengebiri kebebasan Hakim ? Ya ! Dengan pemikiran bahwa ini akan 

memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sebenarnya 
tidak boleh dirumuskan dalam setiap bentuk pidana, hanya untuk tertentu saja.  

 

- Menjawab mengenai HAM dan hak hidup. Saya juga masih ambivalen (apalagi dengan 
melihat banyaknya pembunuhan, pemerkosaan, dll), karena saya juga masih mempunyai rasa 
pembalasan. Jika hal itu dijatuhkan, itupun harus ada ketentuan-ketentuan yang jelas, 
supaya ada kepastian hukum.  

 
- RUU KUHP tidak bisa dilihat sebagai lex specialis dari RUU HAM. Saya sepakat, 

alternatif tidak membuatnya istimewa karena ada dalam rancangan. 
 
 
 
��ARIEF SIDHARTA 
 

Kenapa hukuman mati itu sebaiknya tidak dilakukan di kita ? Dalam Deklarasi Stockholm, 
bahwa eksistensi hukuman mati bersifat invocable  (tidak mungkin diperbaiki). 
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RANGKUMAN DISKUSI 
 

Oleh : ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA 
 

1. Secara umum, pengaturan tentang pemidananan dalam R-KUHP sudah mengalami 
kemajuan, dimana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan 
secara jelas dan rinci. Sebagai bagian untuk menentukan batas pemidanaan dan 
penentuan bobot pemidanaan. Ketentuan dalam pemidanaan ini kemudian dipertegas 
dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi pengadilan untuk 
menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi 
pelaku, dan keadaan-keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan atas 
penjatuhan pidana. 

 
2. Tujuan pemidanaan yang terdapat dalam R-KUHP berorientasi untuk perlindungan 

masyarakat dan melakukan pembinaan kepada pelaku. Hal ini tercermin dari 4 (empat)  
tujuan dari pemidanaan yang lebih banyak menitikberatkan pada bagaimana 
mengembalikan pelaku menjadi pihak yang tidak akan mengulangi pidana. Dan juga 
masyarakat yang lain agar tidak  melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang 
bermaksud merehabilitir pelaku ini dikuatkan dengan ketentuan bahwa tujuan 
pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat 
manusia.  

 
3. Teori pembalasan sudah mulai ditinggalkan, seperti mencontoh di negara-negara lain.  

R-KUHP ini pun mulai memikirkan bagaimana para korban bisa terlindungi, sehingga 
pengakuan terhadap korban sebagai salah satu pihak dalam sistem pemidanaan semakin 
penting keberadaannya. Namun, dalam R-KUHP tersebut masih belum memadai.  

 
4. R-KUHP terlihat menggunakan Restorative Justice, namun keberhasilan keadilan 

restoratif tidak hanya bersandar pada putusan Hakim semata, tetapi bergantung erat 
kepada komponen-komponen keadilan lainnya yang dimulai dari tahap penyelidikan 
perkara sampai pada saat pembebasan terpidana. Jadi, harus dilakukan juga reformasi di 
bidang hukum lain seperti, hukum acara pidana, Undang-undang Kemasyarakatan dan 
undang-undang lainnya. 

  
5. Penempatan hukuman mati meskipun ditempatkan pidana yang bersifat khusus dan 

dalam penerapannya dilakukan selektif, merupakan pidana yang tidak sesuai dengan 
tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia. 

  
6. Dengan demikian, R-KUHP masih memerlukan harmonisasi asas, nilai dan normanya. 

R-KUHP juga harus dilihat dari perspektif Konstitusi negara, tidak hanya dari teori 
hukum  pidana, tetapi  juga  diperlukan arah  baru  pemikiran  subjek  hukum  dalam   
R-KUHP yang meliputi negara, pelaku dan korban.              


