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Kata Pengantar

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang, atas Kasih Sayang, pemberi rahmat dan hidayah inayah,
serta selalu mencurahkan keberkahan lahir maupun batin. Serta
dengan kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
Untuk itu penulis ucapkan rasa syukur kehadirat-Nya seraya
mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan
terselesaikannya buku “Politik Hukum Pidana" ini.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian buku ini
berkat dorongan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung
maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah
memberikan kontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk itu dalam
kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati; Pertama, Prof. Dr.
Barda Nawawi Arief S.H., selaku Promotor dan Co Promotor Dr
Pujiono S.H., M.Hum yang selalu membimbing dengan sabar dan
memberikan masukan positif. Beliau berdua dengan kepakaran yang
melekat telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran,
perhatian dan keikhlasannya telah memberikan dorongan, koreksi
dan saran baik dari aspek metodologi maupun penyajian isi secara
keseluruhan.
Penulis benar-benar merasakan melalui beliau berdua telah
membuka cakrawala/pandangan, mendorong munculnya gagasan,
ide-ide pembaharuan khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk
itu sekali lagi penulis menghaturkan penghormatan dan
penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima
kasih dengan iringan doa “semoga amal baik beliau diterima dan

Politik Hukum Pidana

v

mendapat balasan dari Allah Yang Maha Kasih, Maha Sayang dan
Maha Pemurah”.
Kedua, kepada istri tercinta penulis Komsatun dan anak Siska
Maharani, yang selalu memotivasi kala penulis patah semangat,
sehingga penulis menemukan kembali semangat ketekunan,
kesabaran dan percaya diri, sampai terselesaikannya buku ini.
Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi
memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses
penulisan dan perbaikan buku.
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Penulis
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GLOSARI

Analisis

penyelidikan
terhadap
suatu
peristiwa
(karangan, perbuatan dan sebagainya), untuk
mengetahui keadaan yang sebenrnya (sebabmusabab, duduk perkaranya dan sebagaianya).

Aplikasi

penerapan, pengunaan atau secara istilah
apalikasi adalah program siap pakai yang
dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi
penguna atau aplikasi yang lain dan dapat
digunakan oleh sasaran yang dituju.

Eksekusi

pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan
hukuman badan peradilan

Fonogram

Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya,
atau representasi suara, yang tidak termasuk
bentuk Fiksasi yang tergabung dalam
sinematografi atau Ciptaan audiovisual
lainnya.
menyusun komponen dalam hubungan atau
struktur yang tepat, sesuai dengan rumus.
Secara etimologis rumus adalah bentuk
bahasa latin yang kecil yang berarti bentuk.

Formulasi

Ganti rugi

x
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pembayaran sejumlah uang yang dibebankan
kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi
Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ atau
pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan
pengadilan perkara perdata atau pidana yang
berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang

diderita Pencipta, Pemegang
dan/atau pemilik HakTerkait.

Hak

Cipta

Implementasi

pelaksanaan atau penerapan suatu tindakan
atau pelaksana rencana yang telah disusun
secara cermat dan rinci (matang).

Hak Cipta

hak eksklusif pencipta yang timbul secara
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku
disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar
dan mengatur ketentuan tentang perbuatan
yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang
disertai ancaman pidana bagi barang siapa
yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa
kepada mereka yang telah melanggar larangan
itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan
cara bagaimana pengenaan pidana itu
dilaksanakan.

Hukum Pidana

Hak Terkait

hak yang berkaitan dengan hak cipta yang
merupakan hak eksklusif
bagi pelaku
pertunjukan,
produser
fonogram
atau
lembaga penyiaran.

KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana hukum
materil

KUHAP

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
hukum formil
izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang
Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada
pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi
atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait
dengan syarat tertentu.

Lisensi
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xi

Masalah Yuridis

ketentuan hukum yang seharusnya diatur
dengan jelas namun tidak diatur didalam
KUHP maupun Undang-undang. Sehingga
dalam pelaksanaan ketentuan tersebut
terdapat perbedaan antara hakim dan aparat
yang satu dengan yang lainya.

Pidana

Perbuatan
hukuman

Pembajakan

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait secara tidak sah dan pendistribusian
barang hasil penggandaan dimaksud secara
luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Orang

orang perseorangan atau badan hukum.

Royalti

imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu
Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang
diterima oleh pencipta atau pemilik hak
terkait.
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Yang

dapat

diancam

dengan
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AVAMW
DPR
HAM
HKI
KHP
KUHP
KUHAP
MPR
MPRS
PBB
Perpu
PH-KSHP
PHP
RI
UUD 45
UUHC
UUK
UU

: Afwezigheids Van Alle Materiele
Wenderrechtleijkheid
: Dewan Perkawilan Rakyat
: Hak Asasi Manusia
: Hak Kekayaan Intelektual
: Kebijakan Hukum Pidana
: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
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Bagian Pertama

Pendahuluan
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup
Kerangka pemikiran dan pengertian dan ruang lingkup
“ketentuan sistem pemidanaan” dalam arti luas (fungsional) dan
dalam arti sempit (substantif) perlu pemahaman lebih mendalam.
Ketentuan pidana merupakan istilah umum untuk menyebut
keseluruhan aturan atau norma hukum pidana. Keseluruhan
aturan hukum pidana sering di sebut dengan sistem pidana, yang
dilihat dari jenisnya tersendiri dari hukum pidana materiil atau
substantif (materielle strafrecht), hukum pidana formal hukum
acara pidana (strafverfahrensrecht /strafprozessrecht) dan hukum
pelaksanaan pidana (strafvollstreckungsrecht). Ketiga jenis aturan
hukum pidana ini merupakan satu kesatuan sistem bekerjanya
atau berfungsinya hukum pidana untuk dapat hukum pidana
(pemidanaan) di wujudkan secara konkret. Ketiga aturan/hukum
ini dapat juga disebut sebagai sistem pemidanaan /sistem hukum
pidana dalam arti luas atau dalam arti fungsional. Sistem
bekerjanya/berfungsinya hukum pidana ini bisa disebut juga
sebagai Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP).1
L.H.C. Hulsman pernah mengemukan, bahwa sistem
pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundangundangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan
pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and
punishment).2

1 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana Dalam Peraturan
Perundang-Undangan, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hal.4
2 L.H.C. Hulsman, The Dutch criminal Justice Sytem From A Corporative Legal
perspective, didalam D.C. Fookena (Ed), Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyer Kluwer
Deventer, The Nederlands 1978, hal.320
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Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu
proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka
dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup
keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur
sebagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioprasionalkan
secara kongret sehingga seseorang di jatuhi sanksi pidana. Ini
berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum
pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan
pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan
fungsional dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, hanya
mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiil (substantif).3
Pengertian hukum pidana dalam arti sempit ini sebenarnya
juga merupakan sistem hukum pidana substantif yang cukup luas,
karena mencakup ketentuan/aturan tentang “perbuatan yang
dapat dipidana (tindak pidana)”, dan ketentuan tentang “kesalahan
atau pertangung jawaban pidana “, dan ketentuan tentang “pidana
dan pemidanaan”.
Jadi mencakup ketentuan
atau aturan
(substantif hukum pidana) mengenai semua masalah pokok dalam
hukum pidana. Menelaah dari sudut normatif atau substantif , ada
tiga masalah pokok hukum pidana (atau tiga substantif atau materi
pokok hukum pidana). Pertama adalah ; Berkaitan dengan
“perbuatan” (masalah tindak pidana; strafbarfeit; ciminal act; actus
reus). Berkaitan dengan “orang” (masalah kesalahan atau
pertangung jawaban pidana; schuld; quilt; criminal responsibilty;
mens rea). Berkaiatan dengan “pidana atau pemidanaan” (straf;
punishment/sentencing; poena). 4
Keseluruhan sistem hukum pidana substantif itu terdiri dari
aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules).
Keseluruhan sistem penegakan hukum pidana substantif, UndangUndang Khusus (UUK) diluar KUHP hanya merupakan “subsistem”,
karena pada umumnya hanya merumuskan tindak pidana atau
3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan ke-5, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 66
4 Sudarto, Hukum Pidana I, cetakan 2009, hal. 147; tiga hal tersebut oleh Sauer di
sebut “Trias dalam hukum pidana; dan H.L. Packer (The Limits of the criminal Santion, Stanford,
California, Stanford University Press, 1968, hal. 17, menyebut sebagai “the tree consept atau the
tree basic problems” (beruapa “offence”, “quilt”, dan “punisment”
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delik khusus. UUK tidak mengatur keseluruhan bangunan atau
konstruksi konsepsional sistem hukum pidana yang bersifat umum
di sebuat “ajaran-ajaran umum”atau allgemene leerstukken” atau
allgemaine lehren). Sistem pemidanaan substantif atau sistem
hukum pidana substantif dapat di gambarkan dengan bagan
berikut ini:5
Tabel 1. Bagan Masalah Pokok Hukum Pidana

SISTEM PEMIDANAAN (SISTEM HUKUM PIDANA)

ASAS & TUJUAN
PEMIDANAAN

TINDAK PIDANA

ATURAN/PEDOMAN
PEMIDANAAN

KESALAHAN (PJP)

PIDANA

3 (TIGA) MASALAH POKOK HUKUM
PIDANA
Bagan di atas terlihat, bahwa tiga masalah pokok hukum
pidana yang berupa, “tindak pidana”, “kesalahan” dan “pidana” ,
sebenarnya hanya sebuah komponen atau sub-sub sistem dari
keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakikatnya juga
merupakan sistem pemidanaan. Di dalam UU No 1 Tahun 1946
tentang Kitab Undang –undang Hukum Pidana KUHP (Wetboek
van strafrecht) yang berlaku sekarang, tidak semua bangunan atau
konstruksi konsepsional sistem hukum pidana atau ajaran hukum
pidana umum itu dimasukkan atau di rumuskan didalam bagian
umum buku I. Yang tidak di rumuskan secara eksplisit dalam Buku
I KUHP itu antara lain, ketentuan mengenai tujuan dan pedoman
5 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana Dalam Peraturan
Perundang-Undangan, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hal. 6
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pemidanaan, pengertian atau hakikat tindak
pidana, sifat
melawan hukum termasuk asas tiada pertanggung jawaban pidana
tanpa sifat melawan hukum ; “no liability without unlawfullness”;
asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiil
atau yang di kenal dengan asas “afwezigheids van alle materiele
wenderrechtleijkheid” –AVAMW).
Masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertangung
jawaban pidana termasuk asas tiada pidana tanpa kesalahan; asas
culpablitas; no liability without blameworthinees”; afwezigheids
van alle schuld “-AVAS; masalah pertangung jawababan terhadap
akibat atau erfolgshaftung, kesesatan atau error dan masalah
pertangung jawaban korporasi. Bertolak dari pengertian di atas,
maka apabila aturan perundang-undangan (the statutory rules) di
batasi pada hukum substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah
dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa
aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak
pidana (BUKU II dan III) pada hakekatnya merupakan satu
kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan aturan atau ketentuan
dalam KUHP dan UU pidana yang diluar KUHP juga merupakan
satu kesatuan sistem pemidanaan.6
Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang
disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana.
Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan
melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang
yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa
pidana, yaitu :
1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Melanggar hukum,
kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada
kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.
2. Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah :
 Perilaku manusia ; Bila seekor singa membunuh seorang
anak maka singa tidak dapat dihukum,

6 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana Dalam Peraturan
Perundang-Undangan, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hal.7
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Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut
melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola
menyebabkan pecahnya kaca rumah orang,
 Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui
tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum; Dengan
pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu
diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan
menimbulkan kerugian orang lain,
 Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi
sikap tindak tersebut.Orang yang memecahkan kaca
tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang
cacat mental.
Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana/delik
dapat dibedakan dalam :
1. Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak
atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
2. Delik materiil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari
suatu sikap tindak atau perikelakuan. Misalnya pasal 359
KUHP :
“Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi :


“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, artinya
tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan
yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah
yang disebut sebagai asas legalitas”.
Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang
melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana. Asas ruang lingkup
berlakunya aturan hukum pidana, ialah :
1. Asas Teritorialitas (teritorialitets beginsel),
2. Asas nasionalitas aktif (actief nationaliteitsbeginsel),
3. Asas Nasionalitas Pasif (pasief nationaliteitsbeginsel).
Dilihat dari ruang lingkupnya hukum pidana dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
1. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis,
2. Hukum pidana sebagai hukum positif,
3. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik,
Politik Hukum Pidana
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4.
5.
6.
7.
8.

Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif,
Hukum pidana material dan hukum pidana formal,
Hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana tersebar,
Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dan
Hukum pidana umum (nasional) dan hukum pidana setempat.

B. Posisi dan Ruang Lingkup Ketentuan Pidana
Istilah Ketentuan pidana dalam peraturan perundangundangan dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, dari sudut
sistematika perundang-undangan yang bersangkutan. Kedua,
sudut keseluruhan sistem hukum pidana. Di lihat dari susdut
sistematikanya teknis penyusunan peraturan Perundangundangan sebagimana terdapat dalam “lampiran” UU No 10 Tahun
2011, “ketentuan pidana merupakan salah satu sub-sub bab dari
batang tubuh peraturan perundang-undangan. Dalam lampiran
UU No 10 Tahun 2004, yang di maksud dengan “ketentuan Pidana”
di jelaskan sebb ; (termuat dalam Bab I sub C.3 No 85). 7
Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan
penjatuhan pidana atas pelangaran terhadap ketentuan yang berisi
norma larangan atau perintah.
Dilihat dari sudut ketentuan
pidana dari sudut keseluruhan sistem hukum pidana. Dilihat dari
keseluruhan sistem hukum pidana, ketentuan pidana dalam setiap
UU Khusus, hanya merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem
hukum pidana induk yang selam ini masih di atur dalam KUHP.
Oleh karena itu, wajarlah sub C.3 No. 86 lampiran UU No 10 Tahun
2004 dinyatakan sbb;8 Dalam perumusan ketentuan pidana perlu
diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat
dalam buku ke I KUHP, karena ketentuan dalam Buku Ke-I berlaku
juga bagi perbuatan yang dapat di pidana menurut Peraturan
Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-undang
ditentukan lain (pasal 103 KUHP).
7 Lihat Tambahan LNRI No 4389, Lampiran UU RI No 10 Tahun 2004, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sistematika Teknis Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan. Bab I tentang, kerangka Peraturan Perundang-undangan; dan sub C.3
tentang, “Ketentuan Pidana”, Saat ini, terdapat dalam lampiran II sub C.3 No 112 UU No 12
Tahun 2011 dengan redaksi yang sama.
8 Pedoman ini sama dengan Lampiran III UU No 12 Tahun 2011 Sub C.3. No 113
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Inti yang terkandung dalam rambu-rambu pedoman No 86
di atas sudah sangat tepat, yaitu, mengandung prinsip dasar atau
prinsip umum yang harus diperhatikan oleh pembuat UU. Seperti
UUHC yang baru yaitu UU No 28 Tahun 2014 dan UUHC No 19
Tahun 2002 yaitu tentang Hak Cipta yang lama, misalnya, dilihat
dari sistematika pembuatan undang-undannya belum terlaksana
secara baik dan benar. Hal itu terlihat dalam sistem regulasinya
terkait masalah pemungutan royalti hak terkait dan penerapan
mengenai tata laksana pemberian lisensi kepada pihak ketiga tidak
diatur dalam peraturan teknisnya. Sehingga, hal itu menyulitkan
pelaku seni producer fonogram untuk memperoleh hak terkaitnya
kesulitan mendapatkan hak ekonominya, karena regulasi mengenai
teknis pemungutan hak terkait dan lisensi secara eksplisit tertuang
dalam teks UUHC, namun di dibuat tata laksana dalam
pelaksananya, sehingga hal itu menjadi tumbuh liar dan menjadi
bom waktu bagi pelaku seni itu sendiri. Hal itu membuktikan
bahwa, diperlukan rekonstruksi UUHC dari aspek kebijakan hukum
pidana, agar terdapat suatu prinsip kepastian hukum yang
berkeadilan dalam rangka menangulangi kejahatan pembajakan
karya cipta lagu dan musik di Indonesia.
Dalam prinsip dasar, dapat disebut prinsip harmonisasi
kesatuan sistem. Artinya, setiap perumusan ketentuan pidana
dalam RUU atau UU diluar KUHP harus tetap berada dalam sistem
hukum pidana meteriil (sistem hukum pidana/sistem pemidanaan
substantif) yang berlaku saat ini. Keseluruhan peraturan
perundang-undangan (statutory rules) yang ada di dalam KUHP
maupun didalam UU Khusus diluar KUHP pada hakikatnya
merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan yang terdiri dari
“aturan umum” (general rules), dan atau aturan khusus (special
rules). Seperti halnya UUHC merupakan undang-undang khusus,
yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam KUHP.
Aturan umum terdapat dalam Buku I dan aturan khusus terdapat
dalam Buku II dan III KUHP maupun UU Khusus di luar KUHP.
Aturan khusus pada umumnya memuat perumusan delik. Namun
bisa juga memuat hal-hal yang menyimpang, berbeda atau belum
diatur dalam aturan umum KUHP.
Politik Hukum Pidana
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Dengan demikian, sistem hukum pidana substantif (sistem
pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini dapat di gambarkan
sebagai berikut :
Tabel 2. Sistem Hukum Pidana

Sistem Hukum Pidana (Pemidanaan) Subtantif

(Substantive Criminal Law/Sentancing Sytem)

Dituangkan Dalam Peraturan Perundang-undangan
(Statutory Rules)

ATURAN UMUM

ATURAN KHUSUS

GENERAL RULES

SPECIAL RULES

BUKU I
KUHP

BK II KUHP

BUKU III KUHP

UU KHUSUS DILUAR KUHP
Tabel tersebut di atas, UUHC dalam peraturan perundangundangan, adalah masuk dalam aturan khusus (special rules),
dalam penerapan pemidanaan dalam undang-undang ini, rujukan
asas-asanya dengan catatan harus mengacu pada aturan umum
(general rules) dalam Buku I KUHP. Istilah Pidana berasal dari
bahasa Hindu Jawa yang artinya Hukuman, nestapa atau sedih hati,
dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum,
kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat,
pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai
terjemahan dari bahasa belanda strafrecht adalah semua aturan
yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi
(ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Menurut
Prof. Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada
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keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh
dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan
atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah
melanggar larangan tersebut.
Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan
kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri,
tetapi telah ada pada norma lain seperti norma agama, adat dan
kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan
norma-norma tersebut. Hukum Pidana di Indonesia itu sendiri
secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu: Hukum pidana
materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan
tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan
tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang
dapat dipertanggungjawabkan ter-hadap tindakan-tindakan
tersebut dan hukuman yang bagai-mana yang dapat dijatuhkan
terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang
abstrak.
Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang
mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk
mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang
diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah
caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus
diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis
hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.
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C. Ketentuan Pidana Dalam UU Khusus di Luar KUHP
Dalam lampiran UU No 10 Tahun 2004 sub C No 85 yang
memuat pedoman umum tentang penusunan ketentuan pidana
dalam peraturan perundang-undangan, nyatakan : “ketentuan
pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas
pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau
perintah”. Jadi intinya, ketentuan pidana memuat perumusan
(formulasi) tentang :
a. Ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah
b. Ketentuan tentang pejatuhan pidana
Bahwa, ketentuan pidana dalam peraturan perundangundangan diluar KUHP, pada intinya perumusan tentang kedua hal
diatas, yaitu tentang perumusan tindak pidana dan tentang
pejahatuhan pidana-nya. Namun, patut di catat, bahwa yang
dimaksud dengan penjatuhan pidana mengandung makna dan
ruang lingkup yang cukup luas antra lain :
a. Penyebutan jenis dan lamanya atau berat ringanya sanksi
hukum pidana yang dapat berupa sanksi pidana
(straf/punisment). Dalam lampiran II UU No 10 Tahun 2004
sub C.3 No 85 maupun Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tidak
dijumpai adanya pedoman dalam merumuskan jenis jenis
tindakan.
b. Penyebutan subjek yang dapat dituntut atau dipidana
c. Aturan penerapan sanksi pidana atau tindakan
d. Pedoman penerapan sanksi pidana atau tindakan
e. Ruang lingkup berlakunya ketentuan aturan hukum pidana
Lebih jelasnya, ruang lingkup ketentuan pidana mencakup :
a. Perumusan tindak pidana beserta sanksinya dan
b. Atura atau pedoman tentang pertangungjawaban pidana dan
penjatuhan sanksi pidana
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Nils Jereborg mengunakan istilah diatas, dapatlah dikatakan bahwa
ruang lingkupnya meliputi keseluruhan struktur sistem hukum
pidana (the structure of penal system), yaitu ;
a. Masalah kriminalisasi (criminalization) ; perumusan tindak
pidana
b. Masalah pemidanaan/penjahatuhan sanksi (sentencing)
c. Masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (execution
of punisment)
Dengan demikian , merumuskan ketentuan pidana pada
dasarnya merumuskan sistem hukum pidana (penal system) atau
merumuskan sistem pemidanaan substantif (subtantive sentencing
system). Sebagai suatu sistem, ada hubungan erat antara subsistem. Ketiga masalah pokok hukum pidana yang dikamukan
diatas, hanya merupakan sub-sub sistem yang tidak dapat berjalan
sendiri. Perumusan tindak pidana atau sanksi pidana baru dapat
dijalanlkan atau ditegakkan atau di fungsikan apabila ada turan
sub-sistem lainnya, misal aturan atau pedomannya dan aturan
pelaksanaan atau eksekusi sanksinya.9 Hukum Pidana khusus
adalah mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang pada
umumnya berada ketentuannya diatur diluar KUHP yang
berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan
penyimpangan-penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana
umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya.
Bisa saja ketentuan-ketentuan itu ditemukan dalam KUHD
tapi karena lemahnya ketentuan – ketentuan yang ada dalam
KUHP tersebut maka oleh yang berwenang dikeluarkan atau
dibuat sendiri ketentuan diluar KUHP. Contoh kasus suap, dalam
KUHP, suap ringan hukumannya, tapi akibat yang ditimbulkan
sangar besar karena itu dibuat peraturan sendiri tentang suap, ini
berhubungan dengan mereka yang digaji oleh negara atau mereka
yang digaji oleh orang lain. Tujuan dari pidana khusus adalah
membahas bentuk – bentuk hukum pidana yang tergolong
kedalam hukum pidana khusus :
9 Barda Nawawi Areief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan
Perundang-Undangan, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hal 12-16
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a.
b.
c.
d.

Latar belakang
Jenis-jenis
Perundang-undangan yang mengaturnya
Proses penyelesaian

Latar belakang munculnya tindak pidana khusus :
1. Karena dalam kenyataan sehari-hari banyak ditemukan delikdelik yang tidak diatur dalam KUHP.
2. Adanya delik yaitu pidananya relatif ringan, sedangkan delik itu
pada waktu sekarang mempunyai dampak yang besar.
Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam hukum pidana
khusus ini dipelajari dan dibahas tentang :
1. Hukum Pidana khusus secara umum
2. Tindak pidana ekonomi
3. Tindak pidana Narkotika
4. UU tentang lalu lintas jalan
Timbul pertanyaan apakah pidana khusus ini bersifat menyimpang
dari KUHP Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh KUHP yaitu yang
berdasarkan kepada pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa
ketentuan dari 8 bab. Yang pertama dari buku ini berlaku juga
terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan yang
lain kecuali kalau ada UU/Wet/tindakan umum pemerintahan/
ordonanasi
menentukan
peraturan
lain/peraturan
lain
menyatakan lain. Dijelaskan oleh Nolte dalam bukunya “Het straft
recht en afzon pengke wetten” (Pasal 91) yaitu hukum pidanan dan
hukum pidana khusus. Seperti yang dikutip oleh Ali Hamzah
menyatakan bahwa ada 2 macam pengecualian: berlakunya pasal
91 WvS (Pidana) yang sama bunyinya dengan pasal 103 KUHP yaitu
:
1. UU lain yang menentukan dalam pasal 50 ayat 3 UU darurat no.
7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang berbunyi :
“Apabila ketentuan dalam ataupun berdasarkan UU lain
bertentangan dengan ketentuan ini maka akan berlaku
ketentuan dalam UU ini:.
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2. UU lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian
seluruh/sebagian dari pasal tadi berdasarkan asas lex specially
derogat legi generalis.
Pasal 103 KUHP : “Bahwa bab I – Bab VIII KUHP akan berlaku
juga tindakan peraturan – peraturan hukum pidana lainnya,
kecuali ketentuan lain menyatakan lain”. Seperti pasal 12 UU No. 3
tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing antara lain berbunyi
: “Apabila ketika diperbuat pelanggaran sesuai pasal 9 belum lewat
waktu 2 tahun semenjak melanggar dikeluarkan yang tidak dapat
dirubah lagi karena pelanggaran yang sama, maka hukuman yang
setinggi-tingginya yang disebut pasal tersebut dapat ditambah 1/3
nya.
Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan tentang
hukum pidana yang ada di luar kodifikasi hukum pidana itu sendiri
(KUHP), maka untuk itu oleh SUDARGO telah diberikan pengertian
apa yang disebut sebagai hukum pidana khusus adalah hukum
pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang
berhubungan dengan perbuatan – perbuatan khusus. Jadi
hubungannya adalah ada pada pasal 103 Buku I KUHP Hukum
pidana khusus yang ada dalam Hukum Pidana Umum Hukum
pidana khusus yang ada diluar KUHP ibarat kita harus tahu
terlebih dahulu apa itu KUHAP terutama tentang pembukuan dan
kodifikasi. Menurut para ahli, kodifikasi adalah suatu himpunan
dari segala aturan hukum dan bahan hukum tertentu yang disusun
secara sistematis, lengkap dan tuntas. Kodifikasi adalah buku yang
berisi himpunan dari hukum tetapi bagian hukum tertentu,
kumpulan dari bahagian hukum perdat, kumpulan dari bahagian
hukum pidana, kumpulan dari bahagian hukum acara Sifat
kodifikasi ada 3 yaitu :
1. Sistematis. Yaitu suatu rangkaian yang tidak bertentangan satu
sama lain, buku dalam KUHP ada 3, pada masing – masing buku
ada bab, pasal, ayat, masing – masing itu tidak bertentangan
satu sama lain.
2. Lengkap. Yaitu semua tingkah laku manusia dibidang hukum
tertentu itu sudah diatur atau sudah ditentukan didalam
kodifikasi tersebut.
Politik Hukum Pidana
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3. Tuntas. Yaitu semua yang telah diatur tadi digunakan oleh
hakim tidak boleh hakim keluar dari apa yang telah disebutkan
didalam kodifikasi.
Pengertian hukum pidana khusus menuru Soedarto, bahwa
pada umumnya berdasarkan uraian diatas dapat dibagi
berdasarkan sifatnya :
a. Peraturan UU pidana dalam arti sesungguhnya yaitu UU yang
menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana
dari engara jaminan dari ketertiban hukum.
b. Peraturan-peraturan hukum pidana dalam suatu UU tersendiri
yaitu peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk
memberikan sanksi pidana terhadap aturan-aturan salah satu
bidang yang terletak diluar hukum pidana.
Hukum pidana sifatnya :
1. Hukum pidana kodifikasi ------------- > KUHP
2. Hukum pidan non kodifikasi --------- UU Narkotika
3. Aturan lain tapi sanksinya pidana :
Hukum pidana khusus : Merupakan hukum pidana terhadap orang
– orang tertentu atau orang – orang khusus. Ex. : militer (KUHPT)
Yang diberlakukan terhadap perbuatan – perbuatan tertentu Ex. :
Pajak, merupakan perbuatan tertentu, dimana hukum fiskal
merupakan hukum pidana khusus.
Dalam hukum pidana ada :
1. Hukum pidana bagian khusus tidak sama dengan hukum
pidana khusus.
Hukum pidana yang mempelajari khusus tentang perbuatan,
perbuatan tindak pidana yang diatur dalam buku II dan Buku
III dan juga buku IV KUHP
2. Hukum pidana bahagian umum tidak sama dengan hukum
pidana umum.
Hukum pidana yang membicarakan ajaran-ajaran umum
tentang hukum pidana, pada buku I KUHP.
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UU Pidana Khusus
Peraturan – peraturan hukum pidana khusus yang tertentu
Ex. : UU tentang narkotika
-

Narkoba -------- Lebih luas

-

Narkotika ------- Lebih khusus

-

Nopza ----------- Lebih sempit

-

Psikotropika --- Lebih khusus

Hukum pidana khusus Terdiri dari beberapa UU pidana khusus
Kumpulan dari beberapa UU pidana khusus UU Pidana Khusus
Ada didalam hukum pidana non kodifikasi, dimana hukum pidana
yang tidak dikodifikasi dapat disebut hukum pidana khusus jika :
1. Mengatur hukum pidana sendiri
2. Tidak mengatur hukum pidana tapi sanksinya pidana
Adanya akibat pidana khusus adalah: Memberi corak tentang
hukum pidana kita yang terpecah-pecah seakan-akan adanya
hukum pidana dinegara kita berbeda-beda, akibat hukum pidana
terpecah-pecah terlihat diadakan upaya penanggulangannya kalau
hukum pidana umum dan khusus yang menanggulanginya
berbeda-beda dari :
a. Hakim
b. Polisi
c. Penyidik
Pada umumnya yang menyimpang dalam hukum pidana
khusus yaitu :
1. Didahulukan dari perkara lain penyidangannya terlihat dalam :
- Pasal 25 UU tentang pemberantasan tidak pidana korupsi
- Pasal 65 UU tentang narotika
- Pasal 58 UU tentang psikotropika
2. Adanya peradilan in – abtentia (ketidak hadiran terdakwa)
- Pasal 16 (6) UU tentang tindak pidana ekonomi
- Pasal 38 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana
korupsi
3. Kalau dinyatakan secara tersendiri tidak berlakunya KUHAP
oleh peraturan tersebut.
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Bagian Kedua

Harmonisasi Kesatuan Sistem dan
Pembaharuan Hukum Pidana

A. Prinsip Harmonisasi Kesatuan Sistem Dalam Kebijakan
Formulasi Ketentuan Pidana dan Masalah Kualifikasi
Delik
Praktik legislatif saat ini semakin menunjukkan terjadinya
perubahan atau perkembangan fungsi hukum pidana dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari yang bersifat
ultimum remedium menjadi primum remedium. Pidana tidak lagi
dilihat sebagai sarana terakhir dalam memberikan perlindungan,
namun dalam kondisi tertentu dapat didudukkan sebagai sarana
utama guna mencapai suatu kondisi di mana masyarakat
mendapatkan perlindungan. Pilihan apakah pidana sebagai
primum atau ultimum remedium sangat tergantung pada pilihan
pembentuk undang-undang.
Kondisi yang demikian sebetulnya telah ditangkap pula oleh
Muladi dan Dwidja Priyatno: “Dalam proses modernisasi dan
pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, muncul
perkembangan baru dalam kaitannya dengan ruang lingkup dan
fungsi hukum pidana dan sanksi pidana. Hukum pidana dalam hal
ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung
jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat
modern yang kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan
secara maksimal untuk mendukung norma administrastif dalam
berbagai hal. Inilah yang dinamakan administrative penal law
(verwaltungsstrafrecht) yang masuk dalam lingkup public welfare
offences”. “Selanjutnya keduanya menambahkan, dalam hal tindak
pidana semacam ini, pemidanaan dilakukan atas dasar
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kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan
subjektif”10.
Di dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu
maupun masyarakat di Indonesia, pidana menjadi salah satu
pilihan sarana yang dipilih oleh pembentuk undang-undang.
Berbagai
peraturan
perundang-undangan
yang
memuat
“ketentuan pidana” merupakan wujud konkret pilihan kebijakan
yang dimaksud. Ketentuan pidana yang dimuat dalam berbagai
produk legislatif salah satunya memuat aturan/ketentuan hukum
pidana materiil/substantif.
Menurut Barda Nawawi Arief, keseluruhan aturan/
ketentuan pidana materiil/substantif merupakan suatu sistem,
sehingga dapat disebut sebagai sistem hukum pidana
materiil/substantif.
Selanjutnya
ditambahkan
olehnya:
“keseluruhan sistem hukum pidana substantif itu terdiri dari
“aturan umum” (generalrules) dan “aturan khusus” (special rules).
Dilihat dari keseluruhan sistem penegakan hukum pidana
substantif, UU Khusus di luar KUHP hanya merupakan “subsistem” karena pada umumnya hanya merumuskan tindak
pidana/delik khusus. UU Khusus tidak mengatur keseluruhan
bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana yang
bersifat umum (biasa disebut “ajaran-ajaran umum” atau
“algemene leerstukken”/”algemeine lehren”11.
Antara KUHP dan UU diluar KUHP dengan demikian terikat
dalam satu kesatuan sistem pemidanaan. Keterikatan tersebut
nampak darikarakteristik aturan umum sistem pemidanaan yang
berlaku saat ini yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief:12
1. Ketentuan pidana dalam UU Khusus diluar KUHP merupakan
sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana;
2. Sebagai
sub-sistem,
UU
Khusus
terikat
pada
ketentuan/aturan umum yang ada di dalam Bab I s/d VIII
(Pasal 1-85) Buku I KUHP, sepanjang UU Khusus tidak

10 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materill Indonesia di Masa Datang, Yogyakarta
Gajah Mada, 2011. hal. 69
11 Barda Nawawi Areief, Kebijakan Formulasi ..., hal ; 16
12 Barda Nawawi Areief, Kebijakan Formulasi..., hal ; 17-18
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membuat ketentuan lain yang menyimpang (Lihat Pasal 103
KUHP). Ini berarti, keterikatan UU khusus terhadap aturan
umum itu tidak bersifat mutlak. UU Khusus bisa saja membuat
ketentuan lain yang menyimpang;
3. Ketentuan/aturan umum dalam Bab IX Buku I KUHP (Pasal 86
s/d 102) hanya berlaku untuk KUHP, tidak untuk UU khusus
diluar KUHP (lihat Pasal 103 KUHP). Keterikatan antara KUHP
dengan UU Khusus diluar KUHP sayangnya sering tidak
dipahami atau—diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Ini
yang menyebabkan banyaknya UU Khusus di luar KUHP yang
mengandung masalah yuridis.
Dengan meminjam makna masalah yuridis yang diintrodusir
oleh Barda Nawawi Arief, bahwa yang dimaksud ―masalah yuridis‖
(dalam kebijakan formulasi) adalah suatu masalah perumusan
―dilihat dari kebijakan formulasi seharusnya‖ (menurut sistem
hukum pidana/sistem pemidanaan yang sedang berlaku).
Kebijakan formulasi hukum pidana dalam berbagai peraturan
perundang-undangan di Indonesia, saat ini banyak menimbulkan
masalah yuridis. Tentunya pernyataan yang demikian, bukanlah
sekedar—proposisi, opini atau asumsi belaka melainkan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau didasarkan atas buktibukti (evidence-based).
Salah satu masalah yuridis yang sering muncul dalam
kebijakan formulasi UU khusus diluar KUHP adalah tidak ada
penetapan
kualifikasi
yuridis
berupa
“kejahatan”
atau
“pelanggaran” terhadap delik-delik yang diatur dalam UU Khusus
tersebut. Karena KUHP sebagai induk sistem hukum pidana
materiil mengenal adanya pengkualifikasian tersebut, sehingga
agar aturan umum dalam KUHP dapat diberlakukanterhadap delikdelik dalam UU Khusus di luar KUHP maka penetapan kualifikasi
yuridis menjadi sebuah keharusan.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terdapat
dua permasalahan yang menjadi kajian yaitu bagaimana kebijakan
penetapan kualifikasi yuridis dalam produk UUHC dan bagaimana
kebijakan penetapan kualifikasi yuridis dalam produk perundangundangan di masa datang. Secara teoritik , kualifikasi delik adalah
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nama atau sebutan atau pengolongan atau klasifikasi atau kategori
tindak pidana. Ada dua pembagian kualifikasi delik :
a. Kualifikasi yuridis, yaitu, kualifikasi resmi atau formal yang
ditetapkan oleh pembuat UU dan mempunyai konsekuensi
akibat yuridis tertentu. Kualifikasi yuridis ini oleh J.W.A
Lensing disebutkan dengan istilah (classified by statute) .
Menurut sistem hukum positif yang saat ini berlaku yang
berinduk pada KUHP, kualifikasi yuridis terdiri dari
“kejahatan” dan “pelanggaran” seperti dalam Buku KUHP
(WvS) Belanda. Didalam aturan umumBuku I KUHP ada
perbedaan akibat atau konsekuensi hukumnya antara
kejahatan dan pelanggaran antara lain, percobaan,
penyertaan, antara lain pembantuan, berbarengan (concursus)
tenggang waktu kadaluarsa penuntutan maupun pelaksanaan
eksekusi pidana dalam masalah pengaduan dsb. Demikian pula
akan mempunyai keonsekuensi yang berbeda dalam hukum
acara pidanya.
b. Kualifikasi non yuridis atau kualifikasi teoritik atau ilmiah atau
keilmuan, yaitu, kualifikasi nama atau sebutan atau jenis delik
menurut teori atau pendapat para sarjana atau menurut istilah
umum kualifikasi non yuridis atau kualifikasi ilmiah ini oleh
Lensing disebut dengan istilah “classifeid by doctrine”.
Bertolak dari Prinsip Harmonisasi Kesatuan Sistem Hukum
Pidana (PH-KSHP), maka kualifikasi delk yang dirumuskan dalam
UU Khusus diluar KUHP harusnya merorentasi pada kualifikasi
yuridis dalam sistem induk KUHP. Bukan, kualifikasi “non yuridis”
atau kualifikasi teoritik/ilmiah/keilmuan. Kualifikasi yuridis inipun
harus ditegaskan dalam UU Khusus. Jan Remmelink menyatakan,
“berkenaan dengan ketentuan pidana yang dicantumkan dalam
perundang-undangan khusus, apakah perbuatan tersebut
merupakan pelanggaran atau kejahatan harus ditetapkan
tersendiri. Ini harus dilakukan untuk memungkinkan proses
peradilan tindak pidana yang bersangkutan”.
Senada dengan hal tersebut diatas, J.A.W Lansing, pun
manyatakan, “the particular statute specifies whether an offence is a
Politik Hukum Pidana
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serious offence or a lesesr offence . I Not the court cannot
determenine that is is competent to try tha case”. (Undang-undang
khusus menentukan apakah suatu pelanggaran adalah pelanggaran
serius atau pelanggaran yang lebih kecil. Saya Bukan pengadilan
tidak bisa menentukan yang kompeten untuk mencoba kasus ini).13

B. Pembaharuan Hukum Pidana (Penal Reform) Upaya Penal
dan Non Penal
Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengertian
pembaharuan hukum pidana, perlu terlebih dahulu dipahami apa
yang dimaksud dengan pembaharuan (reform) itu sendiri, yaitu
suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap
sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan,14 artinya harus
dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Berkaitan dengan
pengertian pembaharuan hukum pidana Barda Nawawi Arief
mengemukakan yaitu: Pembaharuan hukum pidana pada
hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan
reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilainilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural
masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan
kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.15
Dalam hal ini pembaharuan hukum yang akan ditempuh
adalah hukum pidana (penal reform). Jadi pengertian pembaharuan
hukum pidana tersebut yaitu pada hakekatnya mengandung
makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi
hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik,
sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat yang melandasi
kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan
hukum.16
Sedangkan pengertian dari hukum pidana itu sendiri Sudarto
memberikan definisi tentang hukum pidana yang dikutip dari
Mezger yaitu hukum pidana dapat di definisikan sebagai aturan
Barda Nawawi Areief, Kebijakan Formulasi ..., hal ; 18-19
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Edisi
Revisi, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 27.
15 Ibid.
16 Ibid, hal. 27-28.
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hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.17
Berdasarkan pendapat di atas, maka pembaharuan hukum pidana
dapat dikatakan sebagai pembaharuan terhadap masalah
perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana;
pelaku kejahatan; dan sanksi pidana yang diancamkannya,18 yang
pada dasarnya hal itu terletak pada masalah mengenai perbuatan
apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya
dipenuhi untuk mempermasalahkan/ mempertanggungjawabkan
seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa
yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.19 Akan tetapi hukum
pidana dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur
keseluruhan dari aturan perundang-undangan hukum pidana,
sehingga pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform)
meliputi pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan
struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana.
Pembaharuan hukum pidana menurut Sir Rupert Cross
sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: “A change in
the penal system can properly be described as an endevour to
achieve penal reform: a. if it is aimed directly or indirectly at the
rehabilitation of the offender, orb. if its object is to avoid, suspend or
reduce pinishment on humanitarian grounds”. 20 (perubahan sistem
hukum pdana sebagaimana yang dijelaskan sebagaiusaha untuk
mencapai pembaharuan hukum pidana: a. jika diarahkansecara
langsung atau secara tidak langsung merehabilitasi si pelanggar,
atau b. jika objeknya akan menghindari, menghukum atau
mengurangi pidana atas dasar kemanusiaan) Pembaharuan hukum
pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana,21 yang
secara etimologis, istilah kebijakan hukum pidana berasal dari kata
“kebijakan” dan “hukum pidana”. Sebagaimana menurut Sudarto
Sudarto, Hukum Pidana I, Cet.II, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hal. 9.
Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, cet.I, Yogyakarta:
Penerbit Liberty, 1983, Hal. 48
19 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
HukumPidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal.111.
20 Barda Nawawi Arief, Kumpulan Handout, Semarang: Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro, Agustus, 2003, Hal. 6.
21 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan …., op.cit, hal. 27.
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yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: Masalah “politik
hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai
hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti
memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain
beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana”
berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan
pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu
dan untuk masa yang akan datang. 22
Bertolak dari uraian tersebut di atas, pembaharuan hukum
pidana ditentukan dengan kebijakan hukum pidana itu sendiri,
artinya pembaharuan hukum pidana dapat diarahkan melalui
kebijakan hukum pidana, atau adanya kebijakan hukum pidana
berarti telah mengadakan suatu pembaharuan hukum pidana.
Sehubungan dengan ini, Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai
berikut : Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris)
atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka
istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah
“politik hukum pidana”.
Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini
sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”,
“criminallaw policy” atau “strafrechtspolitiek”.23 Untuk mengetahui
lebih lanjut mengenai pengertian kebijakan atau politik hukum
pidana dapat dilihat dari pengertian tentang politik hukum
maupun dari politik kriminal. Sedangkan pengertian politik hukum
menurut Sudarto adalah sebagai berikut:
1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik
sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki
yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa
yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa
yang dicita-citakan.24

Ibid, hal. 25.
Ibid, hal. 24.
24 Ibid, hal. 24-25
22
23
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Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa melaksanakan
politikhukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk
mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik
dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Selanjutnya
juga dikemukakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana
berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana
yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan
untuk masa-masa yang akan datang.
Menurut A. Mulder sebagaimana dikemukakan oleh Barda
Nawawi Arief: Strafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk
menentukan:
1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu
diubah atau diperbaharui ;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak
pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan
pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. 25
Apa yang dikemukakan oleh Mulder ini sebenarnya lebih
bertolak pada pengertian sistem hukum pidana menurut Marc
Ancel sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa
tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana
yang terdiri dari :
1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
2. Suatu prosedur hukum pidana, dan
3. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)
Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa setiap
usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana
yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan
penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum
pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan
perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik
hukum
pidana
identik
dengan
pengertian
“kebijakan
penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha
penanggulangan kejahatan lewat bantuan pembuatan undang25

Ibid. hal. 26.
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undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian
integral dari usaha perlindungan masyarakat (sosial defence) dan
usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare). Oleh
karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum
pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik
sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan
sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.
Jadi di dalam pengertian “social policy”, sekaligus tercakup di
dalamnya “social welfare policy”, dan “social defence policy”.26
Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian dari
politik kriminal.
Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dan
kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada
hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan
kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Jadi kebijakan atau politik
hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Politik
kriminal merupakan usaha yang rasional dalam masyarakat untuk
menanggulangi kejahatan. Dirumuskan oleh Marc Ancel, politik
kriminal adalah the rational organization of the control of crime by
society.27 Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan: Kejahatan
atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku
menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk
masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.
Saparinah Sadli menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu
merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap
norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan
sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun
ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau
potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.
Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah
kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial, malahan menurut

26
27
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Benedict S. Alper merupakan “the oldest sosial problem”.28 Sebagai
suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya
untuk penanggulangan kejahatan telah dimulai terus menerus.
Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah
menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa
pidana. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan.
Menurut Herbert L. Packer sebagaimana dikemukakan oleh Muladi
dan Barda Nawawi Arief, usaha pengendalian perbuatan anti sosial
dengan mengunakan pidana pada seseorang yang bersalah
melangar peraturan pidana merupakan “suatu problem sosial yang
mempunyai dimensi hukum yang penting”29.
Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum
pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia
itu sendiri, bahkan ada yang menyebut sebagai “older phylosophy of
crime control”.30 Dikatakan demikian, karena ada sementara
pendapat yang berseberangan dengan pendapat tersebut.
Pertanyaan mendasar yang penting adalah dilihat sebagai suatu
masalah kebijakan apakah penanggulangan, pencegahan, dan
pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan menggunakan
sanksi pidana. Itulah sebabnya ada pula pemikiran yang berusaha
untuk
menghapuskan
pidana
dan
pemidanaan
dalam
penanggulangan kejahatan.
Sehubungan dengan masalah ini, menurut Roeslan Saleh
sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief,
bahwa ada tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum
pidana dalam penanggulangan kejahatan yang pada intinya sebagai
berikut :
a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan
tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada
persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh
menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada
hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara

149.

28
29
30

Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.cit, hal. 148Ibid. hal. 149.
Ibid.
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nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi
masing-masing.
b. Ada usaha-usaha perbaikan perawatan yang tidak mempunyai
arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus
tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma
yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan
begitu saja.
c. Pengaruh pidana atas hukum pidana bukan semata-mata
ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi
orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati
norma-norma masyarakat.31
Dengan demikian nampak bahwa prevensi khusus dan
prevensi umum menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain ada
pertimbangan nilai yaitu keseimbangan antara nilai dari hasil
perbuatan yang dikenakan pidana dengan biaya yang dikeluarkan.
Sehubungan dengan hal ini maka Muladi dan Barda Nawawi Arief
menyatakan bahwa Roeslan Saleh tetap mempertahankan hukum
dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut
tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri, dengan
istilah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”.32
Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai
salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam
bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena
tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada
umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk
dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah
yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum)
pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. H.L. Packer
dalam bukunya “The Limits of Criminal Sanction”, sebagaimana
dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief:
a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup,
sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (the
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criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the
oreseeable future, get along without it).
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang
tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatankejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk
menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (thecriminal
sanction is the best available device we have for dealing with
gross and immediate harms and threats of harm).
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang
utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang
utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin
apabila digunakan secara hemat cermat dan secara
manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan
secara sembarangan dan secara paksa (the criminal sanction is
atau once prime guarantor and prime threatener of human
freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used
indiscriminately and coercively, it is threatener).33
Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada
hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada
masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.
Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan
kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya
merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer di atas,
tetapi juga merupakan masalah kebijakan (the problem of policy).
Bertolak dari pengertian kebijakan hukum pidana di atas, Barda
Nawawi Arief menyimpulkan, bahwa: Dengan demikian, dilihat dari
bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana
mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan
merumuskan
suatu
perundang-udangan
pidana
yang
baik….Dengan demikian, yang dimaksud “peraturan hukum positif”
(the positive rules) adalah peraturan perundang-udangan hukum
pidana. Oleh karena itu, istilah “penal policy” adalah sama dengan
istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.34
Ibid. hal. 155-156
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit
P.T. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-II, Edisi Revisi, 2002, hal. 25.
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Bagian Ketiga

Konsepsi Keadilan

A. Konsep keadilan Menurut Pemikiran Klasik
Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara
mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep
keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau
perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam
lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof.
Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek
yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek materia
yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni
kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non
material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang
abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi
dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau
tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni
mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat
dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material35.
Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain
teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau
keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme
virtue of the good state”, sedang orang yang adil adalah “the self
diciplined man whose passions are controlled by reasson”. Bagi Plato
keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum.
Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari
suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

35Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam
Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional. Disertasi, Surabaya: Universitas
Airlangga, 1998, hal. 45.
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Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya
keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan
pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih
dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam
negara, untuk itu Plato mengatakan36: “let us enquire first what it is
the cities, then we will examine it in the single man, looking for the
likeness of the larger in the shape of the smaller”. Walaupun Plato
mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual
identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat
bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat
yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu
masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana
setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya
fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.
Jadi fungsi dari penguasa ialah membagi bagikan fungsifungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan
asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang
keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan
keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan
dalam ungkapan “giving each man his due” yaitu memberikan
kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum
perlu ditegakkan dan Undang-undang perlu dibuat.
Dalam
kaitannya dengan hukum, obyek materianya adalah masalah nilai
keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan
obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan
maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk
menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai
keadilan dimaksud. Tentang nilai keadilan yang dimaksud
terutama yang berkenaan dengan obyeknya yaitu hak yang harus
diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan
diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan
budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu suum cuique
tribuere.

36The

Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002, hal. 22.
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Dari ungkapan di atas, terlihat dengan jelas Plato
memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan
undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi
Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk
memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan
yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing
masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga
negara dari negara yang ideal. Jadi hukum dan undang-undang
bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga
masyarakat. Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep
keadilan dikemukakan oleh Aristoteles.
Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau
keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan
atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya
harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan
kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran.
Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan
Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa
kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang
sama37. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan
bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain
harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan
hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip
persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan
ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama
diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan
secara tidak sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi
keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif
adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa
yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai
adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi
haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan
dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam
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hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang
seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.
Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa
dibagi (undivided goods) yakni kemanfaatan bersama misalnya
perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif
maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau
warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus menggangu hak
orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga
benda yang habis dibagi (divided goods) yaitu hak-hak atau bendabenda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi
pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya,
sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan
para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat
keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati
dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan
sosial bagi masyarakat.
Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai
masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia
pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun
antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu
perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti
hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan
tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau
hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka
penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam
pengertian keadilan komutatif.
Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah
apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus
kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak
milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral,
hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat
kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan
intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai
atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara
yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain
untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi
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bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi
sebagaimana mestinya.
Di dalam konsep keadilan distributif muncul pertanyaan atau
masalah tentang kapan timbulnya hak tersebut dan bagaimana
pembagian hak itu, apa harus merata atau harus proporsional?.
Berbeda dengan keadilan komutatif yang timbul dari hak yang
semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah
dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif
dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari
keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari
suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara
memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat
timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negaranegara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati
hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.
Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian
bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh
konstribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari
kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep
persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan
yang dialami oleh warga negara dalam memberikan
konstribusinya. Orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak
berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi
warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif
untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan
kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan
bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh
pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja
konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional,
karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik
sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif
bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan
kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan
yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena
itu sifatnya mutlak.
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Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat
ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas
dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang
dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi
keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi
pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam
merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.
Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat
idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari
aliran filsafat realisme.
Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat
mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan
menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Dalam
pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai
suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada 38.
Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta
membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan
ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal
merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut
memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna
untuk manusia, seperti dikatakan oleh Plato keadilan ialah susunan
ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri39.
Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran,
maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah
kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.
Gagasan Plato tentang keadilan ditransformasikan oleh
Agustinus menjadi suatu konsepsi yang religius. Bagi Agustinus
hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara
manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang
paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat
terlaksana dalam kerajaan Ilahi yang merupakan gudang dari
keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh
sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan

38J.H.
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39Ibid,
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benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan
keadilan.
Konsep keadilan yang bersifat religius dari Agustinus
kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas. Jika dalam konsepsi
Agustinus keadilan hanya diperoleh dalam kerajaan Ilahi yang
perwujudannya di muka bumi dijalankan oleh Gereja, maka
Thomas Aquinas mengakui adanya persekutuan lain di samping
gereja yang bertugas memajukan keadilan yakni negara. Oleh
karena itu Thomas Aquinas membedakan keadilan kepada keadilan
Ilahi dan keadilan manusiawi, namun tidak boleh ada pertentangan
antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi. Dengan demikian
konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama, sepenuhnya
sesuai dengan suara akal manusia sebagaimana terdapat dalam
hukum alam.
Jadi sahnya hukum selalu digantungkan pada kesesuaiannya
dengan hukum atau keadilan alamiah. Sedangkan definisi yang
diberikan pada keadilan berbunyi “justitia est contstans et perpetua
voluntas jus suum cuique tribuendi” (keadilan adalah
kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada
setiap orang apa yang menjadi haknya). Konsep justitia ini
kemudian dianggap sebagai sifat pembawaan atau sudah dengan
sendirinya melekat pada setiap hukum.

B. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Modern
Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan
berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara
lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh
di dunia barat pada awal abab ke-XVII Masehi. Aliran ini
mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab
Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal.
Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan
demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi
liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah
liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada
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kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran
liberal40.
Dalam konteks kebebasan tersebut, di dalam konsepsi
liberalisme terkandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani.
Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau
bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum
liberalis dibangun di atas dua keyakinan. Pertama, manusia
menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua, ada aturanaturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk
mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini
keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di
dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia
diwujudkan.
Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme
menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori
mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas
kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri
sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh
kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan
yang terbesar bagi orang banyak. Teori ini dikritik oleh anti
utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Menurut
mereka utilitarianisme yang memperioritaskan kesejahteraan
mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang
prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara
akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau
kehilangan hak-haknya41. Bagi penentang utilitarian, keadilan
menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan
sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang lebih
besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh karena itu dalam
suatu masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang
sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan

40Lyman Tower Sargent, Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer, Jakarta: Erlangga,
2001), hal. 63.
41John Rawls dalam Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Grafiti Press, 2004,
hal 43.
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tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada
pertimbangan kepentingan sosial42.
Kritik Nozick terhadap utilitarianisme adalah bahwa
utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu
untuk
kepentingan mayoritas, utilitarianesme tidak mempertimbangkan
fakta bahwa kehidupan seorang individu adalah satu-satunya
kehidupan yang ia miliki. Kritik ini didasarkan pada pandangan
politik yang dianut Nozick yang menuntut suatu komitmen
ontologis terhadap moralitas dan organisasi sosial tertentu yang
disebutnya dengan negara minimalis. Menurutnya negara
minimalis ini bukan hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran moral
tertentu, akan tetapi negara itu juga merupakan ajaran moral. Oleh
karena itu apabila memiliki negara yang fungsinya lebih luas dan
tidak terbatas hanya sebagai penjaga malam, serta mengutamakan
kepentingan mayoritas, berarti mencabut terlalu banyak
kebebasan warga negara, hal itu bertentangan dengan moral dan
keadilan.
Menurut Hampstead43 serangan Nozick terutama ditujukan
kepada rumus bahwa negara diperlukan atau merupakan alat
terbaik untuk melakukan keadilan distributif. Terhadap ini Nozick
mengatakan
bahwa bila
tiap
orang
memegang
atau
mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah, maka secara
total distribusi dari hak-hak itu juga adil. Dalam keadaan yang
demikian sudah barang tentu tidak ada tempat bagi negara
melakukan campur tangan, apalagi memberi rumusan-rumusan
atau prinsip-prinsip yang harus dianut dalam distribusi hak
diantara warga negara. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga
malam, penjaga terhadap usaha pencurian dan menjaga hal-hal
lain yang berhubungan dengan tindakan untuk mempertahankan
hak-hak warga negara.
Kelemahan teori Nozick yang kental dengan warna
indivudualistik dan liberal ini terletak dalam penerapannya, yaitu
sangat sulit untuk melakukan kontrol baik dalam mengontrol
42Ibid,

hal. 48.
Lord Lloyd of Hampstead & MDA Preeman, Introduction to Jurisprudence, London:
English Language Book Society, Steven, 1985, hal. 421.
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negara minimalis maupun dalam kegiatan masyarakat. Artinya
bagaimana mengontrol para individu yang sekian banyak dalam
suatu negara dan bagaimana mengontrol kegiatan para individu di
dalam berbagai lapangan usaha. Ini semua tidak bisa diserahkan
kepada kekuatan pasar dan kehendak para individu semata-mata.
Teori Nozick tersebut juga kurang realistis karena memisahkan
individu dari kondisi masyarakat masa kini dengan kondisi
kapitalisme dan liberalisme yang sudah sangat berubah. Dalam
konteks pemikiran modern tentangkeadilan dalam kamus Bahasa
Indonesia istilah keadilan berasal darik kata adil, artinya tidak
memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan
diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Di dalam literatur
Inggris istilah keadilan disebut dengan “justice” kata dasarnya “jus”.
Perkataan “jus” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah
satu pengertian dari “justice” adalah hukum. Dari makna keadilan
sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata “justice”
sebagai “lawfullness” yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian
lain yang melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas
adalah “fairness” yang sepadan dengan kelayakan. Ciri adil dalam
arti layak atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang
digunakan dalam ilmu hukum. Misalnya “priciple of fair play” yang
merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik,
“fair wage” diartikan sebagai upah yang layak yang sering ditemui
dalam istilah hukum ketenagakerjaan. Hal yang sama dikemukakan
dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan
“fairness in human action”, Keadilan adalah kelayakan dalam
tindakan manusia.
Bertolak dari peristilahan di atas, di dalam literatur ilmu
hukum konsep keadilan mempunyai banyak pengertian sesuai
dengan teori-teori dan pengertian tentang keadilan yang
dikemukakan para ahli. Telaah pustaka menunjukkan bahwa
masalah keadilan sejak dahulu telah menjadi bahan kajian baik
dikalangan ahli filsafat maupun dikalangan agamawan, politikus
maupun para pemikir atau ahli hukum sendiri. Akan tetapi sampai
saat ini apabila timbul pertanyaan tetang keadilan, misalnya apa itu
keadilan? Ukuran apa yang digunakan untuk menentukan sesuatu
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itu adil atau tidak? Akan timbul berbagai jawaban dan jawaban itu
biasanya tidak pernah atau jarang memuaskan sehingga terus
menjadi perdebatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
berbagai rumusan mengenai keadialn merupakan rumusan yang
relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan
untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan
keadilan kepada pembentuk undang-undang yang akan
merumuskannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.
Dari sekian banyak pengertian dan teori-teori yang
dikemukakan para ahli, pada umumnya menyangkut mengenai hak
dan kebebasan, peluang dan kekuasaan pendapat dan
kemakmuran. Berbagai definisi keadilan yang menunjuk pada hal
di atas antara lain dapat dilihat dari pengertian keadilan sebagai:44
1. “the constant and perpetual disposition to render every man his
due”;
2. “the end of civil society;
3. “the right to obtain a hearing and decision by a court which is
free of prejudice and improper influence”;
4. “all recognized equitable rights as well as technical legal right”;
5. “the dictate of right according to the consent of mankind
generally”;
6. “conformity with the principle of integrity, rectitude and just
dealing”;
Pengertian yang sama dikemukakan oleh Rudolph
Heimanson yang mendefinisikan keadilan sebagai: redressing a
wrong, finding a balance between legitimate but conflicting
interest”45. Definisi ini menggambarkan bahwa nilai keadilan
melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh
keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam,
melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan
yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang
44The Encyclopedia Americana, Volume 16, New York: Americana Corporation, New
York, 1972, hal. 263.
45Rudolf Heimanson, Dictionary of Political Science and Law, Massachuttess: Dobbs
Fery Oceana Publication, 1967, hal. 96.

38

Politik Hukum Pidana

menjatuhkan pidana terhadap tindakan yang dilakukan sebelum
ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undangundang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.
Teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada
tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon46 yang dengan tegas
menyatakan “lex injusta non est lex” yaitu hukum yang tidak adil
bukanlah hukum. sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian
kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri. Pada
dasarnya makna dari suatu pengertian atau definisi keadilan
berupaya memberi pemahaman untuk mengenal apa itu keadilan.
Dari definisi tersebut akan diketahui ciri-ciri suatu gejala yang
memberi identitas atau tanda tentang keadilan. Akan tetapi tugas
untuk menjelaskan apa itu keadilan? Sifat dasar dan asal mula
keadilan, atau mengapa suatu gejala tertentu disebut keadilan
bukan merupakan tugas definisi keadilan, melainkan hanya dapat
diterangkan dengan bantuan teori keadilan.

C. Prinsip Keadilan Sebagai Ide Hukum Menurut Pancasila
dan UUD 45
Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang
berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan
itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata
bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis
tentang yang adil dan tidak adil47. Hukum menurut teori ini
bertujuan untuk merealisir atau mewujudkan keadilan. Pemikiran
filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut
filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga
lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum
dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi
praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa
yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari
beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli
46Radbruch & Dabin, The Legal Philosophi, New York: Harvard University Press, New
York, 1950 hal. 432. Periksa juga Paul Siegart, The Lawfull Right of Mankind an Introduction to
the International Legal Code of Human Right, Oxfort University Press, New York, 1986 hal. 22.
47Van Apeldoorn , Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink, 1995, hal. 10.
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filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil
keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi
pengaturan dalam praktek hukum.
Masalah keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan
pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan,
namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau
bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban
dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat
maupun para pemikir yang tidak terlibat. Bebagai jawaban
mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali
diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau
batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan
terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat
dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan
rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong
orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas
dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk
undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan
sendiri.
Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum
sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas
Aquinus dengan mengatakan sebagai berikut48: Justice forms the
substance of the law, but his heterogeneous substance is composed
of three elements: an individual element: the suum cuiquire tribuere
(individual justice): a social element: the changing fundation of
prejudgments upon which civilization reposes at any given moment
(social justice), and a political element, which is based upon the
reason of the strongest, represented in the particular case by the
state (justice of the state).
Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara
hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan
nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada
terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas
pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah
48Radbruch & Dabin, The Legal Philosophi, New York: Harvard
University Press, 1950, hal. 432.
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ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa
perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan
interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma
keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi
dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang
menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit
dalam keadaan tertentu.
Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian
terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari
suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu
pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak
lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak
yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai
pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen
hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara
bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.
Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek
hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi
tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumendokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah
dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan
masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan
bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan
juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak
dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada
setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut
mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk
tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak
asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia
bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena
martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang
mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak
yang sama.
Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan
bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang
menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila
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masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut
agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan
suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian
dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal
ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang
bersifat universal adalah tuntutan keadilan.
Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau
tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif
keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat
dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa
keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna
hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut
dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan
keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai
dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan
hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah
hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip
keadilan.
Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan
kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan,
menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan
yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktorfoktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan
akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga
negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun
di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut
sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan
ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu
bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian
pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan
bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan
merupakan prisip normatif fundamental bagi negara49.
Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan
hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara
334.
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Magniz Suseno, Etika Politik, (cetakan ke-tiga), Jakarta: Gramedia, 2003, hal.
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di dunia ini selalu berusaha menerapkan prisip-prinsip keadilan
dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat
tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum.
Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap
prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan
hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan
dalam masyarakat.
Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan
oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan
sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum
hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan
kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.
Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang
dikemukakan oleh John Rawls50. Dalam teorinya dikemukakan
bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan.
Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (principle
of greatest equal liberty), tentang hal ini dirumuskan oleh John
Rawls sebagai berikut: Each person is to have an equal right to the
most extensive basic liberty compatible with a semilar liberty of
thers.
Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang
kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak
dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini
inhern dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat
diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga
secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi
bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles
disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau
keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan
lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan
sosial.
50John Rawls, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (judul asli A Theory of Justice), Terjemahan Uzair Fauzan
dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 502.
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Prinsip ini mencakup kebebasan berperanserta dalam
kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk
kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip
perbedaan (the difference principle), yang dirumuskannya sebagai
berikut: Social and economic inequalities are to be arranged so that
they are bot (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage,
and (b) attached to positions and office open to all51.
Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbangan terhadap
rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua
orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada
setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk
masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap,
meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam
kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata,
akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang
sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan
orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan
kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial
ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang
kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk
memperoleh kesempatan bagi setiap orang (the principle of fair
equality of opportunity), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus
diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap
orang untuk menikmatiknya.
Prisip persamaan ini lebih lanjut dikemukakan oleh W.
Friedmann52 sebagai berikut: “ In a formal and general sense
equality, is a postulate of justice. Aristoteles “distributive justive”
demands the equal treatment of those equal before the law. This like
any general formula of justice is however, applicable to any form of
government or society; for it leaves it to a particular legal order to
determine who are equal berfore the law… Equality in rights, as
postulated by the extention of individual rights, ini principle, to all
citizens distinct from a priveleged minoritiy”. Pada pokoknya
51Ibid,

hal. 303.
Friedmann, ,The State and The Rule of Law in Mix Economy, London: Steven &
Son, 1971, hal. 385.
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pandangan yang dikemukakan Friedman tersebut mengandung
dua pengertian.
Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di
dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut
pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat
dilihat dari istilah “justice” yang berarti hukum, akan tetapi pada
sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai
tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak
(impartiality). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai
persamaan (equality) yaitu persamaan perlakukan yang adil
terhadap semua orang.
Kedua, persamaan merupakan hak, persamaan sebagai hak
dapat dilihat dari ketentuan The Universal Declaration Human
Rights 1948, maupun dalam International Covenant on Economic,
Socialo and Cultural Rights 1966 dan International Covenant on
Civil and Political Rights 1966. Di dalam ketiga dokumen hak asasi
manusia tersebut, dimuat ketentuan yang diawali dengan katakata: setiap orang … dst. Demikian pula halnya di dalam Pasal 27
UUD 1945. Pasal ini pada dasarnya menempatkan persamaan dan
kebebasan yang meliputi kepentingan dan tujuan dari hak itu
ditetapkan dalam suatu hubungan.
Mengenai hubungan persamaan dengan kebebasan ini,
Friedmann pada pokoknya memandang bahwa kebebasan
merupakan suatu alat yang membuka jalan seluas-luasnya bagi
pengembangan personalitas, sedang persamaan dimaksudkan
untuk memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang
dalam mengembangkan personalitasnya. Dalam kaitannya dengan
pengaturan hak asasi dan kebebasan warga, teori ini merupakan
teori yang cukup relevan untuk diterapkan, oleh karena itu,
pembentukan hukum melaui undang-undang yang bersifat
membatasi kebebasan warga perlu mempertimbangkan teori ini,
agar pengaturan melalui undang-undang tersebut mencerminkan
rasa keadilan bagi warga.
Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan
sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan
persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa.
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Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti
kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang
mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka
ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai
konsepsi adalah keadilan dalam dunia “Sollen”, namun demikian
dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka
usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “Sein”
atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan
warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang
berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah
hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga
masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk
berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti
bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.
Menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang
berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945 sebagai sumber hukum
dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep
kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah
menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang
dibatasi oleh ketentuan yang temuat dalam konstitusi. Pada
negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar,
terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak
piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah
konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “stufenbau
theory” Hans Kelsen.
Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam
proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis.
Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen53 disebut sebagai : The
legal order is a system of norm. The question then arises: what is it
that makes a system out of multitudes of norm? This question in
close connection with the question as to the reason of validity of a
norm. Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu “stufenbau”
dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan
53Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York: Harvard University Press,
1991, hal. 110.
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hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum
yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu,
menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu
pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan
hukum oleh yang mendelegasikan.
Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib
hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam
suatu “grundnorm”. Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: A norm
the validity of which cannot be derived from a superior norm we
call a “basic” norm. all norms whose validity may be traced to one
and the same basic norm a system of norms, or an order54. Melalui
“grundnorm” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan
hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang
ditimbulkan oleh “grundnorm” itu. Hal ini berarti bahwa
“grundnorm” merupakan suatu norma yang tidak dapat
dideduksikan lagi dari sumber lainnya.
Artinya, “grundnorm”
merupakan norma dasar yang keberadaan dan keabsahannya
bukan merupakan bagian dari hukum positif, tetapi merupakan
sumber dari hukum positif. Di sini terlihat bahwa pandangan
Kelsen tentang “grundnorm” bukan merupakan sesuatu yang
berbentuk tertulis akan tetapi merupakan: “One may describe the
Grundnorm as a constitution in the transcendental-logical sense,
as distinct from the constitution in the positive legal sense. The
latter is the contitution posited by human acts of will, the vailidity
of which is based on the assumed (vorausgesertzte) basic norm”55.
(Seseorang dapat menggambarkan Grundnorm sebagai konstitusi
dalam arti transendental-logis, berbeda dari konstitusi dalam
pengertian hukum positif. Yang terakhir adalah pernyataan yang
dikemukakan oleh tindakan kehendak manusia, ketidak
berpihakan yang didasarkan pada norma dasar yang diasumsikan).
Lebih jelas lagi jika diperhatikan bahwa apa yang disebutnya
sebagai berikut: The basic norm is not created in a legal procedure
by a law creating organ… by a legal cat … it is valid becouse it is
54Ibid,

hal. 112.
Kayris, The Politics of Law, A Progressive Critique, New York: Pintheon
Books ,2002, hal. 221.
55David
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presupposed to be valid: and it is presupposed to valid becouse
without this presupposition no human act could be interpreted as a
legal, especially as a norm creating, act56. (Norma dasar tidak
diciptakan dalam prosedur hukum oleh undang-undang yang
menciptakan organ… oleh kucing legal... itu sah karena itu
diandaikan untuk menjadi sah: dan itu diwajibkan untuk berlaku
karena tanpa pradangka ini tidak ada tindakan manusia dapat
ditafsirkan sebagai legal, terutama sebagai pembuatan norma).
Indonesia juga mengenal tata urutan perundang-undangan
menurut Stufenbau theory Hans Kelsen. Hal ini dapat dilihat dalam
Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang memorandum DPR-GR
Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundangundangan. Tap ini kemudian dicabut dengan Tap MPR No.
III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR No.III/2000 ini,
terdapat perbedaan dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
tentang sumber hukum dan tata urutannya. Jika pada Tap MPRS
No. XX/1966 sumber tertib hukum itu dimana Pancasila
merupakan sumber dari segala sumber hukum yang
perwujudanya terdiri dari: Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 (Proklamasi) dan Supersemar 1966,
maka di dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 sumber hukum terdiri
dari Pancasila dan UUD 1945.
Begitu pula dengan tata urutan perundang-undangan terjadi
perubahan, pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 posisi Undangundang terjadi perubahan, pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
posisi Undang-undang sederajat dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perpu), sedangkan Tap MPR No.
III/MPR/2000 Perpu berada di bawah Undang-undang, dan
peraturan daerah merupakan salah satu urutan perundangundangan yang semula pada Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 hanya
merupakan peraturan pelaksana. Selanjutnya mengenai tata
urutan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dimuat
dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan kemudian diganti dengan UU
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No. 12 Tahun 2011, ari beberapa ketentuan tersebut ada satu
persamaan yaitu bahwa semua peraturan hukum yang berlaku
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih
tinggi sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Mengikuti
pemikiran Hans Kelsen timbul pertanyaan tentang apa yang
menjadi Grundnorm dari peraturan atau hukum Indonesia? Dalam
banyak literatur, jelas dikemukakan bahwa Pancasila adalah
Grundnorm atau norma dasar, yang merupakan sumber dari
segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di
Indonesia.
Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan
bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif
dan regulatif, sebagai Grundnorm sumbernya dari segala sumber
hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional, dan
pelbagai manifestasi budaya Indonesia yang memancarkan dan
menghadirkan “Geislichen Hintergrund” yang khas57. Dengan
demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di
masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan
pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum
yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam
masyarakat. Ini berarti bahwa hukum positif Indonesia bersumber
pada nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang
merupakan asas kerohanian negara Indonesia.
Jika konsep Grundnorm menurut teori hukum murni Hans
Kelsen, dihubungkan dengan Pancasila sebagai norma dasar
dalam pembentukan hukum Indonesia. Sangat sulit untuk
menempatkan atau bahkan tidak mungkin memposisikan teori
hukum murni tersebut untuk menafsirkan Pancasila sebagai
Grundnorm. Alasannya, dilihat dari sudut pandang teori hukum,
apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori hukum
murni, secara tegas memisahkan hukum dengan moral. Hal ini
dapat dilihat dari teori Kelsen yang mengtakan; suatu analisis
tentang struktur hukum positif yang dilakukan seeksak mungkin,
suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik
57Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1999, hal. 214.
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mengenai nilai58. Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai
sumber dari segala sumber hukum atau sebagai asas kerohanian
sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu teori hukum murni tidak
mungkin menjelaskan Pancasila sebagai Grundnorm.
Grundnorm merupakan sistem nilai, dalam esensinya sistem
nilai itu dapat dibedakan menjadi nilai dasar dan nilai tujuan.
Sebagai nilai dasar berarti merupakan sumber nilai bagi pembuat
kebijakan dan juga sebagai pembatas dalam implementasinya,
sebagai
landasan
dan
acuan
untuk
mencapai
atau
memperjuangkan sesuatu. Sedang sebagai nilai tujuan berarti
merupakan sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan.
Sistem ini mempunyai peranan penting dalam hubungannya
dengan pembentukan hukum, sistem nilai ini diejawantahkan ke
dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang secara
keseluruhan mewujudkan sebagai sistem hukum. Pada sisi lain
Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, di dalamnya
terkandung sistem nilai yang kemudian berkelanjutan menjadi
norma-norma kehidupan. Nilai diartikan oleh Mc Cracken59
sebagai: “volue is that aspect of a fact or experience in virture of
which it is seen to contain in its nature or essence the sufficient
reason for its existence as such a deteminate fact or experience, or
the sufficient reason form its being regarded as an end for practice
or contemplation”. Senada dengan itu, Notonagoro60 mengatakan:
… Pancasila bukan hanya satu konsepsi politis, akan tetapi buah
hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta
yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan
pengalaman yang luas. Dengan demikian Pancasila dalam
keseluruhan artinya adalah nilai-nilai kejiwaan bangsa, hasrat
keinginan yang mendalam dari bangsa, ikatan antara jiwa bangsa
dan kenyataan hidup.

Allen, Law in the Making, New York: Harvard University Press, 1994, hal. 52.
Cracken, Thinking and Voluing; An Introduction Portly Histrorical, to the Study of
the Philosophy of Value, London: Mac Millan, London, 1990, hal. 25.
60Notonagoro dalam Roeslah Saleh, Penjabaran Pancasila keDalam UUD 1945 Dalam
Perundang-undangan, Jakarta: Aksara Baru, 1999, hlm. 31.
58C.K.
59Mc
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Dalam kaitan ini Flew61 menyatakan; …. About what things in
the world are good, desirable, and important (tentang hal-hal apa
di dunia yang baik, diinginkan, dan penting). Jadi nilai merupakan
sesuatu yang berkaitan dengan yang dipandang baik, diperlukan
dan penting bagi kehidupan. Dari rumusan tersebut dapat
diketahui bahwa nilai memiliki karakteristik baik, bersahaja dan
penting. Karakteristik lain tentang nilai dikemukakan oleh The Lie
Anggie62 sebagai berikut:
a. Dari perkataan nilai dapat dilihat dari sudut kata kerja
(menilai) atau dilihat dari sudut kata sifat (bernilai), atau
dilihat dari sudut kata benda (suatu nilai), dan sebagainya.
b. Nilai adalah merupakan dasar suatu perbuatan atau pilihan.
c. Nilai itu sendiri sering dikatakan merupakan suatu pilihan .
d. Pada situasi tertentu setiap orang dapat berselisih dalam
mempertimbangkan suatu nilai.
e. Nilai dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu nilai
intrinsik dan nilai instrumental.
f. Nilai berkaitan dengan hal yang positif dan yang negatif, yaitu
berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan.
g. Penilaian kapan saja berkaitan dengan kehidupan.
Sedang Koesneo63 mengemukakan bahwa di dalam hidup
manusia, nilai-nilai banyak ragam dan macamnya, ada nilai
kebenaran, nilai kesusilaan, nilai keindahan dan ada nilai hukum.
Sistem nilai ini secara teoritis dan konsepsional disusun
sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang
terkandung di dalamnya merupakan suatu jalinan pemikiran yang
logis. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan
keadilan sosial akan menempati kedudukan yang penting di dalam
hukum. Untuk itu dalam pengaturan hak dan kebebasan warga
negara nilai-nilai keadilan harus mendapat perhatian.
Berdasarkan hal yang demikian ini, terlihat dengan jelas bahwa

Flew, A Dicionary of Philosophy, London: Pan Books, London, 2000, hal. 465
Lie Anggie, Op.Cit, hal. 127.
63Moch.
Koesneo, Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum. Surabaya: Ubhara
Press,Surabaya, 1997, hal. 71.
61Antony
62The
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Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia sesuai dengan
norma-norma moral, kesusilaan, etika dan sebagainya.
Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila selain mengandung
nilai moral juga mengandung nilai politik. Menururt Moh. Hatta
sebagaimana dikutip Ruslan Saleh64 Pancasila terdiri atas dua
fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan
meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahannya
memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat
benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta
persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik
pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan
tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mengacu pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat
disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari
kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma
dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma
kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. Oleh karena itu Pancasila
mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral,
sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan
pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku.
Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan
tidak dapat diraba, yang dapat dilihat adalah tingkah laku manusia
sehari-hari, lebih tepat lagi tingkah laku hukum manusia. Hukum
itu sendiri merupakan hasil karya manusia berupa norma yang
berisikan petunjuk bagi manusia untuk bertingkah laku, hal ini
berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang
berakal budi, sehingga setiap tingkah laku manusia harus diatur
secara normatif dengan arti bahwa manusia harus bertingkah laku
sesuai dengan norma-norma yang ditentukan sebagai pegangan
hidupnya. Melalui penormaan tingkah laku ini, hukum memasuki
semua aspek kehidupan manusia, seperti yang dikatakan Steven
Vago65; “The normative life of the state and its citizens”. Agar
supaya tingkah laku ini diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila, maka
64Ruslan Saleh, Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundangundangan, Jakarta: Aksara Baru, 1979, hal. 45.
65Steven Vago, Law and Society, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1991, hal. 9.
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norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus
bernapaskan Pancasila.
Formulasi yang demikian ini mengandung arti bahwa
peraturan perundang-undangan, mengandung norma hukum
yang di dalamnya terdapat patokan penilaian dan patokan tingkah
laku. Patokan penilaian ini tidak hanya terbatas pada macammacam nilai, akan tetapi merupakan satu kesatuan atau
keterpaduan yang disebut dengan sistem penilaian. Melalui sistem
penilaian ini, dapat dirumuskan petunjuk tingkah laku, tentang
perbuatan apa saja yang mesti dilakukan dan yang harus
ditinggalkan. Penilaian terhadap tingkah laku manusia bukan
merupakan penilaian yang berdiri sendiri, melainkan merupakan
bagian dari suatu ide yang lebih besar, yaitu ide tentang
masyarakat yang dicita-citakan.
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A. Politik Hukum Pidana Indonesia
Istilah “Politik Hukum Pidana” dalam tulisan ini diambil dari
istilah Policy (Inggris) atau Politiek (Belanda). Oleh karena itu, maka
istilah “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah
“Kebijaksanaan Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah
politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah,
antara lain penal politik, criminal policy atau strafrechtspolitiek.
Pengertian politik hukum pidana, antara lain: Menurut Marcx
Ancel, Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada
akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan
hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi
pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga
kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga
kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
Menurut A. Mulder, Strafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk
menentukan : Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang
berlaku perlu dirubah atau diperbaharui. Apa yang dapat diperbuat
untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Cara bagaimana
penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus
dilaksanakan.1
Soerjono Soekanto, mengatakan, politik hukum pidana pada
dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan
nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah
terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkattaan, maka
politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional
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mengorganisasikan reaksireaksi sosial rasional mengorganisasikan
reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.2
Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di
atas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan
berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (criminal
policy) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik
hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana)
dan Nonpenal (tanpa hukum pidana).
Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik
hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional
untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum
pidana”. Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik
hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat
dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah : “suatu usaha untuk
menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang
rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Sebagaimana
telah dikemukakan diatas, bahwa politik hukum pidana sebagai salah
satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam
bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Ada tiga tahap
dalam penegakan hukum pidana yaitu :
Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana
inabstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini
pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai
yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini yang akan datang.
Kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan
pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan
daya guna.
Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap
eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan
hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari
kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak
hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan
perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat
1

2

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Fakultas Hukum Undip, hal.
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undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak
hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya
guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan
yudikatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan)
hukum pidanasecara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.
Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas
menegakan peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat
oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah
ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan
pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan,
aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya
harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana
yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai
keadilanserta daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana
tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja
direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus
merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus
yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan
pemidanaan.
Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa
penegakan hukum pidana yang rasional sebagai pengejawantahan
politik hukum pidana,melibatkan minimal tiga faktor yang saling
terkait, yaitu penegak hukum pidana, nilai-nilai dan hukum,
(perundang-undangan) pidana.
Pembagian tiga faktor tersebut dapat dikaitkan dengan
pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu “substansi hukum:,
“struktur hukum” dan “budaya hukum,”. Faktor Penegak Hukum,
faktor ini menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai
fungsi-fungsi tersendiri dan bergerak didalam suatu mekanisme.
Adapun faktor penegak hukum atau dapat pula disebut komponen
struktur hukum, meliputi : Badan pembentukan undang-undang
atau lembaga legislatif. Aparat penegak hukum dalam arti sempit,
yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasehat Hukum dan Pengadilan
Aparat pelaksanaan pidana.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum
merupakan tempat kita menggantungkan harapan bagaimana suatu
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sistem hukum itu seharusnya bekerja (law in the books) dan
bagaimana bekerjanya suatu sistem hukum dalam kenyataan (law in
action). Di sini berlaku adagium yang berbunyi, bahwa “baik
buruknya sesuatu tergantung kepada baik buruknya manusianya”.
Dalam kerangka penegakan hukum pidana, hal ini
mengandung makna bahwa baik buruknya penegakkan hukum
pidana tergantung kepada baik buruknya aparat penegak hukum.
Jadi bukan tergantung kepada hukumnya. Tegasnya, walaupun
hukumnya baik, tetapi jika para penegaknya (penegak hukum dalam
arti sempit) tidak baik, maka penegakkannya pun tidak akan baik,
demikian pula sebaliknya. Adapun baik buruknya penegak hukum
tergantung kepada nilai-nilai yang diterima dan dipahaminya.
Singkat kata, penegakan hukum yang baik harus bermula dari
nilai yang baik. Faktor Nilai, telah dikemukakan di atas, bahwa faktor
nilai merupakan sumber dari segala aktivitas dalam penegakan
hukum pidana. Jika nilanya baik, maka akan baik pula penegakan
hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan
betapa urgennya kedudukan nilai dalam mewujudkan penegakan
hukum yang baik. Sejauh mana urgensi nilai dalam mewujudkan
penegakan hukum pidana yang baik, Soerjono
Soekanto
menyatakan, jika komponen yang bersifat struktur (baca: penegak
hukum,) dapat kita ibaratkan sebagai suatu mesin, maka komponen
kedua (baca: nilai) dapat kita ibaratkan sebagai bensin, yang
merupakan penggerak dari mesin tadi. Jikalau bensin yang kita pakai
untuk mengisi mesin tadi adalah bensin campuran, maka hal ini akan
mempengaruhi daya lajumesin tadi.
Apabila yang dibicarakan adalah tentang bensin campuran
sebagaipengisi mesin tadi, maka yang menjadi masalah adalah nilai
yang diterima oleh para penegak hukum yang bekerja dalam
lingkungan penegakan dan pelaksanaan hukum itu. Faktor nilai akan
membentuk pemahaman dan sikap para penegak hukum dalam
melaksanakan tugasnya menegakkan hukum pidana, baik mengenai
bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (law inthe
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books) maupun tentang bagaimana bekerjanya suatu sistem hukum
dalam kenyataan (law in action).3
Contoh populer mengenal hal ini adalah pemahaman para
penegak hukumterhadap asas legislatif.Sebagaimana diketahui,
bahwa ada tiga pemahaman bentuk pemahamanterhadap asas
legalitas, yaitu : Asas legalitas dalam arti peraturan perundangundangan yang positif (positief Wettelijke). Disini orang
menterjemahkan asas legalitas semata-mata didasarkanpada
peraturan perundang-undangan. Jadi sah (legal) atau tidaknya suatu
perbuatan semata-mata berpegang kepada ada atau tidaknya
peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu,
tanpa memperhitungkan sama sekali hukum yang hidup (rasa
keadilan) dalam masyarakat.
Adapun perumusan asas legalitas yang demikian ini dapat
dibaca di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu
perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu
dilakukan”. Contoh konkretnya adalah penanggulangan terhadap
Tindak Pidana subversi. Para penegak hukum berpegang teguh
padaketentuan Undang-undang No. 11/PNPS/1963 tentang
PemberantasanTindak Pidana Subversi, walaupun perbuatanperbuatan yangdirumuskan di dalam undang-undang tersebut oleh
masyarakat tidakdianggap lagi sebagai kejahatan, tetapi karena
peraturan perundangundangan tersebut belum dicabut, maka aparat
penegak hukum akan tetap memproses dan menghukum orang yang
melakukan perbuatantersebut. Disini yang dipegang hanya
kepastian hukum, sedangkan keadilan sama sekali tidak
diperhatikan.
Asas legalitas dalam arti peraturan perundang-undangan yang
negatif (negatief wettlelijke). Berbeda dengan pemahaman asas
legalitas dalam arti peraturan perundang-undangan yang positif
(positief wettelijke). Pemahaman asas legalitas dalam arti peraturan
perundang-undangan yang negatif (negatief wettelijke) ini
memperluas hukum yang hidup (hukum yangtidak tertulis/hukum
3 Soerjono Soekanto dan Liklikuwata dan Mulyana W. Kusuma, Kriminologi Suatu
Pengantar, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hal. 32
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adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan, sepanjang
perbuatan itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur di dalam
undang-undang. Perluasan pemahaman terhadap asas legalitas ini
tidak dapat dilepaskan dari pokok pemikiran untuk mewujudkan dan
sekaligus menjamin asas keseimbangan antara kepentingan individu
dengan kepentingan masyarakat dan antarakepastian hukum
dengan keadilan.
Adapun perumusan asas legalitasyang demikian ini dapat
dibaca di dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (baru) Konsep tahun 1991/1992 yang telah disempurnakan
oleh Tim Kecil sampai dengan tanggal 13 Maret 1993, yang berbunyi
sebagai berikut : Pasal 1 ayat (1): “Tiada suatu perbuatan dapat
dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang
dilakukannya atau tidak dilakukannya telah ditetapkan sebagai
tindak pidana dalam peraturan perundangundangan yang berlaku
pada saat perbuatan itu dilakukan”. Pasal 1 ayat (3): “Ketentuan
dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup
menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut
dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur di dalam peaturan
perundang-undangan”. Ketentuan pasal 1 ayat (3) di atas sekilas
memang terlihat menampung atau memperhatikan aspirasi
masyarakat karena memberi tempat bagi berlakunya hukum adat,
tetapi jika dikaitkan dengan salah satu tujuan keberadaan asas
legalitas, yaitu untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan
sewenang-wenang penguasa dalam menanggulangi kejahatan, maka
ketentuan Pasal 1 ayat (3) konsep tersebut justru merupakan
ancaman bagi warga masyarakat.
Jika Pasal 1 ayat (3) tersebut betul-betul dimaksudkan untuk
menampung aspirasi masyarakat mengenai keadilan, maka
rumusannya harus ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang
hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang
patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan
perundangundangan”, (tambahnya) “sebaliknya walaupun suatu
perbuatan telah dinyatakan di dalam peraturan perundangundangan sebagai tindak pidana tetapi apabila karena perbuatan itu
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masyarakat tidak dirugikan dan tidak ada hak yang dilanggar, maka
perbuatan itu tidak patut dipidana”. Ketentuan yang terdapat di
dalam pasal 1 ayat (3) konsep KUHP Baru tersebut diatas, sebenarnya
sudah sejak lama dan tersebar dalam produk legislatif selama ini,
seperti termuat di dalam : Pasal 5 ayat (3) Sub b Undang-undang No.
1 Drs. 1951: bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup
harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya
dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan
hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda
lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana
hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang
terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh
hakim dengan besar kesalahan terhukum …, bahwa suatu perbuatan
yang menurut hukum yang hidup dibandingnya dalam Kitab Hukum
Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan
hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana
itu. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang lama yaitu UU No.
14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman,
mengatur sebagai berikut:
Pasal 14 ayat (1) :
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum
tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.
Pasal 23 ayat (1) :
“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan
dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal
tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber
hukum tidak tertulis”.
Pasal 27 ayat (1) :
“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup”.
Walaupun pengakuan terhadap hukum yang hidup sudah sejak
lama ada di dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif),
tetapi kenyataannya aparat penegak hukum (terutama Polisi, Jaksa
dan Hakim) enggan memproses seseorang yang menurut hukum
yang hidup patut dipidana. Dengan kata lain, aparat penegak huku,
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hanya bepegang kepada peraturan perundang-undangan (hukum
positif) saja. Khusus mengenai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undangundang No. 14 tahun 1970, kami berpendapat bahwa ketentuan ini di
samping memberi kebebasan kepada hakim untuk memidana suatu
perbuatan berdasarkan hukum yang hidup, juga memberi kebebasan
kepada hakim untuk tidak memidana suatu perbuatan yang menurut
peraturan perundang-undangan dapat dipidana, tetapi menurut
hukum yang hidup tidak perlu dipidana.
Mengapa aparat penegak hukum (dalam arti sempit) dalam
menegakkan hukum tidak mau menggunakan hukum yang hidup,
padahal peraturan perundang-undangan memperbolehkannya?
Inilah yang merupakan masalah nilai. Di sini aparat penegak hukum
sama sekali tidak memahami apa yang dimaksud dengan nilai dan
sekaligus tidak memahami makna sebenarnya dari asas legalitas.
Aparat penegak hukum (Indonesia) tidak lebih dari sekedar mulut
atau kaki tangan undang-undang, bahkan lebih parah lagi
merupakan mulut atau kaki tangan penguasa.
Asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum Negara
hukum atau Rule of law dalam arti menurut konsepsi dewasa ini,
mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti : pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Legalitas
dalam arti hukum dalam segala bentuknya, dan terjaminnya
peradilan yang bebas. Konsepsi negara hukum atau rule of law
beserta sendi-sendinya sebagaimana tersebut diatas, membawa
konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi
tersebut dalam berbagai hukum, hukum pidana formal maupun
hukum pelaksanaan pidana. Penceminan sendi-sendi tersebut
tersebut di bidang hukum pidana, akan menimbulkan penciptaan
asas-asas yang merupakan dasar hukum pidana yang bersangkutan.
Asas-asas tersebut pada dasarnya bersifat universal dan selalu
dikaitkan dengan sendi yang utama, yaitu
pengakuan dan
perlindungan hak-hak asasi manusia.
Bertolak dari uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa dalam
kerangka negara hukum, asas legilalitas harus dipahami sebagai
sarana pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan
demikian sah tidaknya suatu perbuatan tidak hanya diukur dengan
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ada tidaknya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,
melainkan juga harus ada perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia dalam perbuatan itu. Di sini nilai-nilai kemanusiaan
merupakan dasar legalisasi perbuatan. Jika faktor nilai dianggap
sebagai sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum
pidana, maka pemahaman yang sama aparat penegak hukum
terhadap makna asas legalitas merupakan prasyarat bagi
terwujudnya penegakan hukum, pidana yang berkeadilan.
Faktor Substansi Hukum, faktor substansi hukum ini
merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus merupakan dasar
bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya
suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para
penegak hukum, sedangkan baik buruknya sikap para penegak
hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima
dan dipahami oleh para penegak hukum.
Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada
hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima
dan dipahami oleh para penegak hukum. Jadi, sebagai hasil aktual
dari bekerjanya sistem hukum, maka substansi hukum pada
hakikatnya merupakan aktualisasi nilai-nilai yang diterima dan
dipahami oleh para penegak hukum. Adapun substansi hukum di
bidang hukum pidana meliputi : Hukum pidana tertulis yang
mencakup hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum
pelaksanaan pidana; Hukum pidana tidak tertulis dari keseluruhan
uraian diatas secara ringkas dapat dinyatakan, bahwa ruang lingkup
politik hukum pidana mencakup: “Usaha atau kegiatan untuk
memilih nilai-nilai yang diperkirakan mampu mengekspresikan apa
yang terkandung di dalam masyarakat serta usaha untuk
mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan sebagai bentuk
reaksi terhadap kejahatan .
dalam rangka perlindungan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.
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B. Pembaharuan Hukum Pidana ( Penal Reform), Upaya Penal
Dan Non Penal
Istilah Kebijakan Hukum Pidana (KHP), dapat pula disebut
dengan istilah Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (KPHP), atau
“penal law enforcement policy” . Atau dengan kata lain dapat di
sebut sebagai Politik Hukum Pidana (PHP). Dalam kepustakaan asing
istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering di kenal dengan berbagai
istilah antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau
“strafrechts politiek”. 4 Pengertian kebijakan atau politik hukum
pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.
Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah ;
Usaha untuk
mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi pada saat suatu saat.5 Kebijakan dari
negara
melalui
badan-badan
yang
berwenang
untuk
menetapkan
peraturan-peraturan
yang
dikehendaki
yang
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang citacitakan.6
Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “Politik
Hukum Pidana (PHP)”, berarti mengadakan pemilihan untuk
mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam
arti memenuhi syarat keadilan dan laksanakan “politik hukum
pidana” berarti “usaha memujudkan peraturan perundang-undangan
pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu
dan untuk masa-masa yang akan datang. 7
Sebagai bagian dari politik hukum maka politik hukum pidana
mengendung arti, bagimana mengusahakan atau membuat dan
merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang
baik.
Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “penal policy” dari
Marc Ancel. Menurut Marc Ancel, istilah “Penal Policy” adalah sama
dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”. Menurut A.
4 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep
KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 26
5 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, hal. 159
6 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1983,
hal. 20
7 Sudarto, Op.Cit. hal. 161
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Mulder, “Strafrechtspolitiek” ialah , garis kebijakan untuk
menentukan ; pertama, seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana
yang berlaku perlu di ubah atau di perbaharui. Kedua, apa yang
dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Yang
ketiga, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan
pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.8
Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian “Sistem
Hukum Pidana (SHP)” menurut Marc Ancel, yang menyatakan
bahwa, “tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum
pidana yang terdiri dari, peraturan peraturan hukum pidana dan
sanksinya”. Kedua, “suatu prosedur hukum pidana dan suatu
mekanisme pelaksanaan pidana”. 9 Melihat dan memperhatikan fakta
realitas dan kondisi UUHC yang lama yang direkonstruksi kembali
dengan UUHC yang baru memang terdapat perubahan-perubahan
mendasar, yang hal tersebut kategori masuk dalam sistem hukum
pidana, atau politik hukum pidana atau penal policy.
Perubahan mendasar tersebut dalam UUHC yang baru, di
harapkan mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan
dan situasi dan kondisi masyarakat pelaku seni itu sendiri. Kebijakan
negara melalui badan-badan yang berwenang dalam merumuskan
ide dasar UUHC yang baru, tentunya melengkapi kekurangankekurangan terhadap upaya perlindungan hukum yang di kehendaki
oleh pelaku seni, produser fonogram, dll, dalam pengoptimalan
aplikasi UUHC yang baru dalam tata laksananya.
Formulasi tindak pidana pembajakan dalam UUHC yang baru
mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang selama
ini menjadi momok bagi pelaku seni, yaitu, banyaknya tindak pidana
pembajakan karya cipta lagu dan musik merajalela di tiap sudut kota
di Indonesia. Dengan penataan kembali peraturan UUHC yang baru,
di harapkan dapat mencapai apa yang di cita-citakan pelaku seni di
Indonesia, yaitu, mendapatkan hak ekonomi dan hak moralnya
secara baik dan benar menurut hukum dan perundang-undangan.
Masalah pembaharuan hukum pidana dapatlah ditegaskan
bahwa, pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan
8
9
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bagian dari kebijakan politik hukum pidana (penal policy). Makna
dari hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan latar
belakang dan urgensi diadakanya pembaharuan hukum pidana itu
sendiri. Latar belakang dan urgensi dilakukan pembaharuan hukum
pidana dapat di tinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis,
sosiokultural atau dari aspek kebijakan khususnua kebijakan sosial,
kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Jadi makna
pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai
aspek itu. Artinya, pembeharuan hukum pidana juga pada hakikatnya
harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan
terhadap aspek dan kebijakan yang melatar belaknginya itu. 10
Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan
mengunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah
penentuan ; perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si
pelanggar. 11 Dua masalah sarana penal, jika dikaitkan dengan UUHC
yang terjadi saat ini adalah, perbuatan kejahatan pembajakan karya
cipta lagu dan musik, sanksi apa yang sebaiknya di berikan kepada
pelanggar adalah sanksi pidana sebagaima di atur dalam ketentuan
UUHC. Upaya kebijakan penangulangan kejahatan atau yang biasa di
sebut dengan istilah (politik kriminal) dapat meliputi ruang lingkup
yang cukup luas. G Peter Hoefnagels mengambarkan rung lingkup
“criminal policy” dalam upaya penangulanganya sebagai berikut ;
Penerapan hukum pidana (criminal law application), Pencegahan
tanpa pidana (prevention without punisment) Dan, memengaruhi
pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat
mass media (influencing views of sociaty on crime and
punisment/mas media). 12
Upaya penanganan kejahatan secara garis besar dapat
dilakukan dengan upaya penal (hukum pidana) dan upaya non penal
(di luar hukum pidana). Dan, pembagian menurut G.P. Hoefnagels di
atas, upaya-upaya yang disebut dalam poin dua dan tiga dapat di
10 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep
KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008, hal. 28-28
11 Ibid, hal. 30
12 G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, 1969, hal. 56
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masukan dalam kelompok upaya “non penal). Dalam kaitan ini,
upaya penal dan non penal dalam pelaksanaan pemidanaan UUHC
baik yang lama maupun UUHC yang baru, tampaknya keduanya
sudah dilaksanakan dalam prakteknya, namun belum maksimal dan
lebih pada semakin banyak aksi kejahatan HKI pembajakan karya
cipta lagu dan musik saat ini. Upaya penal, yang dilakukan aparat
penegak hukum belum mampu menjawab dan menuntaskan
persoalan hukum di kalangan pelaku seni di Indonesia, upaya non
penal juga demikian, sangat jarang dilakukan antara pihak korban
dengan pelaku, karena memang UUHC seperti mayat hidup ada tapi
tidak bisa berbuat apa-apa dalam tata laksananya. Hal itu,
disebabkan, adanya pasal-pasal ambigius yang misalnya memuat
mengenai pemungutan royalti dan hak lisensi dll. yang kini sering
menjadi masalah besar di masyarakat pelaku seni di Indonesia. Saat
ini menjadi pertayaan
bagaimana upaya-upaya mencegahan
terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik,
apakah melakukan optimalisasi penegakan hukum pidana sehingga
memberikan afek jera terhadap pelaku kejahatan atau memperkuat
upaya penal mediasi kepada pelaku tindak pidana pembajakan karya
cipta lagu dan musik.
Melihat persoalan tersebut, mengenai penegakan hukum
pidana dalam penerapan sanksi pidana dan menjawab apakah pelaku
tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik yang di
hukum berat dengan siksaan dan hukuman dapat menyelesaikan dan
mengurangi tingkat pelanggaran tindak pidana pidana tersebut.
Lalu, apakaah sebenarnya hukum pidana dan tujuan hukum pidana
tersebut untuk masyarakat. Dalam kaitan pertanyaan tersebut,
sangat relevan jika kita merujuk pada pembahasan
menurut
pendapat filsuf Plato. Plato mengatakan, “bahwa pada hakikatnya
hukuman bermaksud memperbaiki di penjahat”. Tetapi pula ahli-ahli
lainya di zaman kuno yang beranggapan bahwa hukuman ialah alat
untuk menakut-nakuti umum. Teori hukum pidana itu dapat di bagi
menjadi tiga jenis : Teori Mutlak (teori pembalasan), Teori Relatif
(teori tujuan), Teori gabungan (antara Teori Mutlak dan Teori
relatif).
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Teori Mutlak adalah teori tertua (klasik) dan banyak dianut
oleh ahli-ahli filsafat Jerman pada akhir abad ke-18 diantaranya,
Immanuel Khan, Hegel, Herbaart dan Stahel. Penganut teori ini
berpendapat bahwa dasar dari hukum itu harus perbuatan jahat itu
sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat
. Jadi hukuman itu hanya untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk
membalas perbuatan itu (pembalasan). Teori relatif (teori tujuan),
menurut ajaran ini diangap sebagai dasar hukum bukanlah
pembalasan tetapi tujuan hukuman. Saat ini, yang menjadi pembeda
antara teori mutlak dan teori relatif, teori mutlak mengajarkan
bahwa sandaran hukum adalah pembalasan (balas dendam),
sementara teori relatif menyandarkan hukuman itu pada maksud
atau tujuan hukuman. Artinya, teori ini mencari manfaat dari pada
hukuman. Dalam perkembangnya, teori relatif berkembang dengan
sudut pandangnya, mucul teori relatif moderen. Menurut ajaran
teori relatif moderen, Frans Von Liszt, Van Hamel dan D. Simons,
mengatakan, “hukuman adalah tujuan untuk menjamin ketertiban
hukum”. Pokok pangkal dari ajaran ini adalah susunan negara,
karena negera memilih sifat hakikatynya serta tujuanya adalah untuk
menjamin ketertiban hukum didalam wilayahnya.
Adapun cara menjamin ketertiban hukum memerlukan
peraturan–peraturan yang mengandung larangan dan keharusan
yang berbentuk kaidah (norma-norma). Dengan mengadakan
norma-norma itu timbulah kebutuhan negara untuk menentukan
bahwa norma-norma tadi harus ditaati dan pelangaran terhadap
norma-norma tersebut diancam dengan hukuman. Oleh karena itu
perlu diadakan sanksi, sedangkan hukuman itu bersifat siksaan
sekedar untuk mencapai ketrtiban umum. Sementara teori
gabungan, aliran ini mengabungkan dasar hukuman dari teori
mutlak dan teori relatif menjadi satu.
Menurut ajaran ini, dasar hukuman adalah terletak pada
kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak). Akan
tetapi di samping itu diakuinya dasar-dasar tujuan dari pada
hukuman. Penganut aliran ini adalah Binding. Teori gabungan ini
diciptakan oleh karena menurut ajaran ini, baik teori mutlak dan
teori relatif (tujuan) diangapnya berat sebelah. Keberatan teori ini
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terhadap teori mutlak antara lain hukuman sebagai pembalasan
sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan
masyarakat. Akaran teori relatif juga diangapnya sempit dan berat
sebelah dan karenanya belum memuaskan. 13
Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman.
Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin
memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman
adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu
sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada
seseorang.
Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang
berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga
persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi
yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa.
Dalam bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama, yaitu
“Straf”. Menurut Prof. Moelyatno istilah “hukuman” atau “straf”
merupakan istilah konvensional. Istilah yang benar /inkonvensional
untuk menggantikan “Straf” adalah “Pidana”.
Hal tersebut sesuai dengan istilah “strafrecht” yang selama ini
digunakan sebagai terjemahan dari “Hukum pidana”. Dengan
demikian, maka istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus
yang dipakai dalam hukum pidana. Kekhususan lain dari istilah
pidana termasuk dalam hal bentuk atau jenis snksi/hukumannya,
dimana sifat nestapa atau penderitaan lebih menonjol bila
dibandingkan dengan bentuk hukuman yang dimiliki oleh aspek
hukum lain. Bahkan para ahli hukum pidana ada yang mengatakan,
bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa. Dikatakan
pula bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif.
Yaitu suatu nestapa yang sifatnya mencelakakan/menderitakan
yang sudah tentu membuat si terpidana menjadi tidak enak. Pidana
tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalani, tetapi sesudah
itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya yang berupa”cap”
atau “label” atau “stigma” dari masyarakat.14
13 C.S.T. Cansil, Pokok Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Jakarta:
Pradnya Paramita, 2004, hal. 15-19
14 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, 1986.
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Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan
kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan
perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti
pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan
dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan baran-barang tertentu,
dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan
pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen
adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan
mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan
untuk kejahatan tertentu membinasakan.15
Jenis sanksi pidana, secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi
pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi
pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.
Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk
pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu : Pidana Pokok :
pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan,
pidana denda, pidana tambahan, pencabutan hak hak tertentu,
perampasan barang tertentu dan pengumaman putusan hakim.
Tujuan pemidanaan sebagaimana telah terurai, pemidanaan
secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman.
Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana
dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana
terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dinyatakan secara
sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya,
hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana
serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara
dalam realitasnya sebagai roh. Sesuai dengan apa yang dikatakan
oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan
yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik
kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan

15 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika
Aditama, 2008, hal. 23.
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mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas
dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.
Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar
hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak
untuk melakukan pemidanaan (subjectief strafrech). Hal ini dapat
terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari
sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan
mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh
tidaklah boleh dibenci.16 Pendapat ini dapat digolongkan sebagai
bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan
Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya
menjadi hak mutlak dari Tuhan. Negativisme yang dimaksud di atas,
penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di
masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama
menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia.
Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengdikotomikan
antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum
dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini
dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara
absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak
dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang
berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat
jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama
secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan
sosial) dan juga pada Negara-negara lainya. Dapatlah kita
berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan
negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan
tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.17
Masalah kejahatan HKI, sebenarnya sudah dibahas sejak
ratusan tahun yang puluhan tahun yang lalu. Kongres PBB ke-6
Tahun 1980 di Caracas, venezuela , antara lain dinyatakan didalam
pertimbangnya resolusi mengenai “crime tends and crime prevention
strategies” . Bahwa, masalah kejahatan merintanggi kemajuan untuk
mencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak bagi semua orang
16
17
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(the cime problem impedes progress towards the attain ment of an
acceptable quality of life all people). Bahwa strategi pencegahan
kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan
kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. (crime prevention
strategies should be based upon the elimination of causes and
conditions giving rice to crime). Bahwa, penyebab utama dari
kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi
rasioal, dan diskriminasi nasional, standar hidup rendah,
pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan
besar penduduk. (the main cauces of crimes in many countries are
social inequality, racial and nacional discrimination, law standard of
living, unemployment and illiteracy among broad sections of the
population). 18.
PBB telah memberikan atensi atau perhatian yang baik untuk
merumuskan dan memformulasikan dalam resolusi dalam pola
penanganan kejahatan pidana, dengan menawarkan pola-pola dan
metode penyelesaian dan pencegahan kejahatan atau tindak pidana.
Artinya, jika di kaitkan dengan kejahatan pembajakan karya cipta
lagu dan musik di Indonesia, dengan cara menghapus sebab-sebab
yang menimbulkan kejahatan pembajakan, misalnya adalah, sebabsebab itu indikatornya berada pada penegakkan hukum yang
rendah, konstruksi hukum UUHC yang ambigius, rendahnya
keperdulian pelaku seni untuk melakukan upaya hukum, maraknya
pengusaha hitam yang melakukan pembajakan karya cipta,
lemahnya pemahaman lembaga aparat penegak hukum dalam
menangani dan menangulangi kejahatan HKI. Selaian itu
diskriminasi hukum juga begitu dirasakan oleh pelaku seni, dalam
mencari keadilan hukum. Dalam realitasnya, pembajak lebih
mengusai pasar ekonomi, lebih cerdas, secara finansial kuat, dan
bebas melakukan pembajakan tanpa di sentuh oleh hukum, karena
tanda petik mereka mampu melakukan negoisasi suap kepada
oknum aparat penenak hukum yang kita kenal dengan istilah “mafia
hukum”. Sehingga kejahatan pembajakan karya cipta lagu dan musik
sulit untuk di seret ke meja hijau.
18
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Bagian Kelima

Penutup

Pembaharuan hukum pidana atau yang disebut politik hukum
pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan
peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi)
hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik,
sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam
bangsaIndonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana
Indonesiaharus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan
sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian
nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP),
hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatankesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.
Adapun alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaharuan
hukum pidana nasional yaitu: (1) alasan yang bersifat politik; (2)
alasan yang bersifat sosiologis; dan (3) alasan yang bersifat praktis.
Pendapat lain menambahkan alasan perlunya pembaharuan di
bidang hukum pidana yaitu alasan adaptif. KUHP nasioanl di masa
mendatang
harus
dapat
menyesuaian
diri
dengan
perkembanganperkembangan baru, khususnya perkembangan
internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.
Sebenarnya pembaharuan hukum pidana tidak identik dengan
pembaharuan KUHP. Pembaharuan hukum pidana lebih bersifat
komprehensif dari pada sekedar mengganti KUHP. Barda Nawawi
Arief, guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang
yang menyebutkan bahwa pembaharuan hukum pidana meliputi
pembaharuan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum. Di
samping itu, tidak ada artinya hukum pidana (KUHP)
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diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai
dengan perubahan ilmu hukum pidananya.
Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Pidana ini
sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “penal policy”,
“criminal law policy” atau “strafrechts politiek”. Pengertian kebijakan
atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun
politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah ; Usaha
untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana yang baik
sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat suatu saat. Kebijakan
dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan
peraturan-peraturan
yang
dikehendaki
yang
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang citacitakan.
Dengan kata lain criminal law reform atau legal substance
reform harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan
tentang hukum pidananya (legal/criminal science reform). Bahkan
harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat
(legal culture reform) dan pembaharuan struktur atau perangkat
hukumnya (legal structure reform).
Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh memang harus
meliputi pembaharuan hukum pidana material, hukum pidana
formal dan hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian
pembaharuan KUHP hanya berarti pembaharuan materi hukum
pidana. Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaharuan
KUHP (materi hukum pidana) dapat dilakukan dengan dua cara.
Pertama, pembaharuan dengan cara parsial, yakni dengan cara
mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Dan
kedua, pembaharuan dengan cara universal, total atau menyeluruh,
yaitu pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum
pidana.
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