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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Rekonstruksi

1. Pengertian rekonstruksi menurut kamus

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu

apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu

bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata

dalam kalimat atau kelompok kata19. Hal lain pula konstruksi juga dapat

diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa

sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan

beban dan menjadi kuat20. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah

penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan

dulu); pengulangan kembali (seperti semula)21.Sehingga dalam hal Ini dapat

diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah

pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang

sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kontruksi adalah suatu bentuk,

tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di

dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses

19Kamus Besar Bahasa Indonesia
20Pengertian Konstruksi, https://www.scribd.com
21Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer,Surabaya, PT Arkala, Hal 671

https://www.scribd.com
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perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian

seperti semula.

2. Pengertian Rekonstruksi menurut Pakar Hukum

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga

poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap

menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah

runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga,

memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik

aslinya22. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi

adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian

terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang

sebenarnya.Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk

memperoleh keyakinan23. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan

bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal

yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

B. Pengertian Pidana

1. Pengertian Pidana menurut Kamus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana adalah sebuah

kejahatan ( tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya )

22Yusuf Qardhawi, Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-
Ashâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya
23Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna
Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan, Skripsi, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta
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kriminal, ataupun perkara. Berdasarkan perngertian kamus diatas bahwasanya

pidana dapat disimpulkan adalah sebuah tindaka yang memiliki dampak

terhadap masyarakat yang dianggap jahat dan orang yang melakukan sebuah

perkara tersebut bisa disebut sebagai sorang criminal karena dianggap telah

menodai nilai – nilai dalam masyarakat.

2. Pengertian pidana menurut pakar hukum

Di dalam konteks pembicaraan masalah pengertian istilah pidana,

maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud

tentang perkataan pidana itu sendiri. Berkaitan dengan masalah pengertian

pidana, di bawah ini dikemukakan pendapat beberapa sarjana berkaitan

dengan pengertian kata atau istilah pidana tersebut.Pemakaian istilah

“hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat

mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat

berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya

sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di

bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.Oleh karena “pidana”

merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian

atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang

khas.

Menurut Wirjono Prodjodikoro,pidana adalah hal-hal yang

dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang
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oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak

sehari-hari dilimpahkan.Sedangkan A. Ridwan Halimmenggunakan istilah

delik untuk menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu

perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang24.

Simons mengakatan pidana atai straf dapat diartikan sesuatu

penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan

pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah

dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah25. Menurut Sudarto, pidana adalah

nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar

dirasakan sebagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja

dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain

dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan

penderitaan dalam mempetahankan norma-norma yang diakui dalam hukum26.

Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan

bidang-bidang hukum yang lain.

C. Pengertian Pemidanaan

1. Pengertian pemidanaan menurut Ilmu Hukum Pidana

24Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni,
Bandung, Hal 34

25Ibid, Hal 35
26Ibid, Hal 36
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Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena

merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang

yang telah bersalah melakukan tindak pidana Pemidanaan bisa diartikan

sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam

hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum,

sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin

membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.J.M. Van

Bemmelen menjelaskan hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang

disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap

perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana

seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan

pada kesempatan itu27. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil adalah

kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan

syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang

dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran

pidana.Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang

mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran

yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara

27Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 2
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bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh

keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim28.

Pidana ( straf ) merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan

dalam kebijakan hukum pidana, tetapi untuk mencapai tujuan hukum pidana

itu tidaklah semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga ada kalanya

menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan adalah suatu sanksi juga, tetapi

tidak ada sifat pembalasan padanya dan tujuan sebagai prevensi khusus

dengan maksud untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orangorang

yang dipandang berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-

perbuatan pidana29.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” pada umumnya

diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai

penghukuman.Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat,

dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan

juga masyarakat.Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku

kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan

28Ibid, Hal 3
29Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc. Cit, Hal 35
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serupa30. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas

dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan

sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila

melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut31:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang

2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

2. Pengertian Pemidanaan Menurut Pakar Hukum

Menurut Sudarto,perkatan ”pemidanan” adalah sinomin dengan

perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar ”hukum”,

sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan

tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu

peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan

tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.).

Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut

harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana

kerapkali sinonim dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/ penjatuhan pidana”

oleh hakim.

30Zainal Abidin, 2005, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Jakarta,
ELSAM, Hal 18-19

31Ibid, Hal 25
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Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama

dengan “sentence” atau “veroordeling”, misalnya dalam pengertian

“sentence conditionaly” atau “voorwaardelijk veroordeeid” yang sama

artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat32.Andi Hamzah

menjelaskankan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana

atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut

dua arti yakni33 ;

a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang

menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto)

b. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan

yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum

pidana itu

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan

adalah sebuah pemberian atau penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh

pihak yang berwenang secara sah kepada seseorang pelaku kejahatan

dikarenakan tindakannya yang dilakukan telah melanggar norma – norma

dalam hukum pidana dengan diberikan sebuah penderitaan kepadanya melalui

proses peradilan pidana.

3. Teori – Teori Pemidanaan

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien).

32R.A. Koesnoen, 2007, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Grasindo, Hal 24 - 25
33Ibid, Hal 26
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Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah

alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Teori ini dikenal

pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel

Kant , Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak. Menurut Kant mengemukakan

bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat

mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang

melakukan pembunuhan berencana mutlak diljatuhkan34. Menurut Stahl

mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada

aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdiatau

wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan

melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum

wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.Hegel

berpendapat bahwa hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai

these).

Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap

keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti these), oleh

karna itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi

pelakunya(synthese) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali

tegaknya hukum (these)35. Menurut Hebert, apabila kejahatan tidak dibalas

maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan

34Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta &
PuKAP-Indonesia, Hal 98

35Ibid
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masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aethesthica harus

dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya36.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari

pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu

mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat

pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (de

handhaving der maatshappeljikeorde).Mengenai cara mencapai tujuan itu ada

beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi

khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan

kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku

terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada

diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar siterpidana dapat berubah

menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan

prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah

laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori-teori

yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh

Lamintang sebagai berikut:

a. Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk

membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak

36Ibid, Hal 99
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melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap

kaedah-kaedah hukum pidana.

b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah

diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman

itu harus harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak

pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka

pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan

niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum ini ialah

pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat

jahat. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat

pencegahan khusus, yakni :

a. Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk

menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara

menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak

melakukan niatnya.

b. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara

menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat

memperbaiki dirinya (reclasering).
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c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka

penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka

tidak berdaya.

d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib

hukum didalam masyarakat

c. Teori Gabungan (verenigingstheorien)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul

teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam

hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan

unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini

muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif,

kelemahan kedua teori tersebut adalah:

Kelemahan teori absolut adalah:

a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan

tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan

harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan,

maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori relatif adalah :
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a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah

kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku

kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk

menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang.Hal mana

bertentangan dengan keadilan.

b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-

mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan

kepuasan dengan demikian diabaikan

c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah

kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit

dilaksanakan.Misalnya terhadap residive.

4. Jenis – jenis Pemidanaan

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur

dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati;

b. Pidana penjara;

c. Pidana kurungan; dan

d. Pidana denda.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu;
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b. Perampasan barang-barang tertentu;dan

c. Pengumuman putusan hakim.

D. Pandangan Umum tentang Pidana Mati

1. Pandangan Pidana Mati menurut perspektif KUHP

Berdasarkan KUHP, dalam pasal 11 menjelaskan bahwasanya pidana

mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang

terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan

tempat terpidana berdiri. Penjelasan dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan

secara rinci pidana mati itu, sekilas terlihat hanya memaparkan cara

pengeksekusian dengan cara menggantung terpidana.

2. Pandangan pidana mati menurut Filosofi Pemidanaan

Indonesia

Filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi

acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh MK dalam putusan

013/PUU-I/2003: bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi

pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi

merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih

merujuk pada asas preventif dan edukatif. Hal ini juga sejalan dengan

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang

menekankan bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang

tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan
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kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus

diberantas. Maka yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat

menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum,

kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan

pidana.37

3. Pandangan pidana mati menurut Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia,

dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak

tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam

kehidupan masyarakat, Hak asasi manusia merupakan ideologi umum pertama

di dunia, yang merupakan yang menciptakan hak – hak akan cita-cita agama,

politik, filsafat dan hukum, dan merupakan gagasan yang sekarang ini telah

diterima diseluruh dunia HAM bersifat umum karena diyakini bahwa

beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin.

HAM juga tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang

dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi

karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu Tuhan.

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dinyatakan

bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,

37Nata Sukam Bangun, 2014, Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia, Yogyakarta,
Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Halaman 17
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pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk

diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.Dengan

dipertahankannya pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia berarti

negara telah mengabaikan kewajibannya untuk menjamin hak hidup dari

setiap warga negaranya.

Pemberlakuan pidana mati di Indonesia tidak dapat dibenarkan atau

bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM maupun hak sipil karena

membatasi hak hidup seseorang dimana hak tesebut tidak dapat dicabut atau

direnggut dalam keadaan atau dengan alasan apapun dan tidak ada satu

manusia atau suatu lembaga pun yang berhak membatasi hak hidup seseorang

termasuk sebuah negara walau dengan alasan hukum. Memang ada betulnya

jika disinggungkan dengan Hak Asasi Manusia karena dalam Pasal 9 Undang-

Undang No.39 Tahun 1999 disebutkan bahwa : " Setiap orang berhak untuk

hidup.... ".38

Jika lebih diteliti lagi pidana mati merupakan jenis pelanggaran hak

asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup. Hak fundamental

ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar,dikurangi,atau dibatasi

38Sri Sulastri, 2011, Hukuman Mati Dan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-
undangan, Madura, Jurnal Ilmiah Yustitia Vol 12 No 1, Fakultas Hukum, Universitas Madura,
Halaman 21
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dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila

seseorang menjadi narapidana.Pidana mati persis menunjukkan adanya

kewenangan mencabut hak untuk hidup.Pidana mati dianggap sebagai

hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan serta menghina martabat

manusia.Pidana ini jelas melanggar hak untuk hidup.Eksekusi mati memang

pelanggaran serius oleh negara betapa pun seriusnya perbuatan pidana yang

dilakukan seseorang.

Jika UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia melindungi

hak untuk hidup bagi setiap orang, seharusnya Undang-Undang lainnya

mematuhi perintah yang terdapat di dalamnya.Tapi persoalannya justru masih

banyak ketentuan pidana yang tidak konsisten atau bertentangan dengan UUD

dan Undang-Undang HAM tersebut. Bahkan ratifikasi Kovenan Internasional

tentang Hak-hak Sipil dan Politik sama tak konsistennya dengan ketentuan

pidana mati39. Dalam sistem peradilan pidana, penerapan hukuman mati dapat

berbuah kegagalan yang tak mungkin diperbaiki.Kekhawatiran ini ditambah

lagi dengan masalah "mafia peradilan" dan kelemahan lainnya yang masih

melekat dalam sistem peradilan di Indonesia.

E. Pengaturan Pelaksanaan Pidana Mati

Proses eksekusi pidana diatur dalam Undang – Undang Nomor 2

Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan

Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer dan teknisi

39Ibid Halaman 23
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atau pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Mati. Menurut kedua peraturan ini, terpidana mati

dieksekusi dengan cara di tembak sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang –

Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan

Militer menjelaskan bahwa :

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana
yang ada tentang penjalananputusan pengadilan, maka pelaksanaan
pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan
umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati,
menurut ketentuanketentuan dalam pasal-pasal berikut.

Undang – undang nomor 2 tahun 1964 mengatur tentang peraturan

materiil dari eksekusi pidana mati. Dalam undang – undang ini, eksekusi

pidana mati dlaksanakan dengan berdasarkan pada pasal 9 bahwa :

Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara
sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden

Namun dalam beberapa pasal dalam undang – undang nomor 2 tahun

1964 menjelaskan tentang bagaimana proses terpidana mati itu akan

dieksekusi namun hanya bersifat sebagai persiapan dari pelaksanaan eksekusi

pidana mati. Pelaksanaannya dalam undang undnag 2 tahun 1964 hanya

dibahas secara singkat dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 yang

berbunyi :
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Pasal 11
(1) Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan
pengawalan polisi yang cukup.
(2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat
rohani.
(3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
(4) Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, Komandan pengawal
menutup mata terpidana dengansehelai kain, kecuali terpidana tidak
menghendakinya.
Pasal 12
(1) Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau
berlutut.
(2) Jika dipandang perlu, Jaka Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab
dapat memerintahkan supayaterpidana diikat tangan serta kakinya
ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.
Pasal 13
(1) Setelah terpidana siap ditembak, Regu Penembak dengan senjata
sudah terisi menuju ke tempatyang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa
tersebut dalam Pasal 4.
(2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu
Penembak tidak boleh melebihi 10meter dan tidak boleh kurang dari 5
meter.
Pasal 14
(1) Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang
bertanggungjawab untukpelaksanaannya, memerintahkan untuk
memulai pelaksanaan pidana mati.
(2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari
terpidana.
(3) Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu
Penembak memberi perintahsupaya bersiap, kemudian dengan
menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk
membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan
pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk
menembak.
(4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan
tanda-tanda bahwa ia belum mati,maka Komandan Regu segera
memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan
tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada
kepala terpidana tepat di atas telinganya.
(5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat
diminta bantuan seorang dokter.
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Sebagaimana dalam undang – undang nomor 2 tahun 1964 hanya

mengatur peraturan dari bagaimanakah eksekusi pidana mati itu dilaksanakan.

Dalam hal ini proses dari eksekusi pidana mati baru akan disinggung dalam

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

B. Upaya hukum yang dilakukan sebelum pelaksanaan eksekusi pidana

mati

1. Peninjauan Kembali

Menurut kamus hukum, peninjauan kembali adalah permohonan untuk

meninjau ulang putusan perdata atau pidana yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, karena adanya perkembangan (hal – hal) baru yang dulu tidak

diketahui oleh hakim40.Dasar hukum peninjauan kembali terdapat dalam

KUHAP dan juga pada pasal 66 – 77 Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung yang pada umumnya :

- Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

- Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan

pelaksanaan putusan Pengadilan.

- Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus

dan sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat

diajukan lagi.

40Charlie Rudyat, 2012, Kamus Hukum, Jakarta, Pustaka Mahardika, Hal 348
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a. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan

alasan-alasan sebagai berikut

2. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat

pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan

pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

3. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat

menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

4. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada

yang dituntut;

5. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus

tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

6. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,

atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

7. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau su

atu kekeliruan yang nyata41.

b. Tata Cara Pengajuan

41Kepaniteraan Mahkamahagung, 2017, Prosedur Berperkara Prosedur Peninjauan Kembali,
http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 13 Juni 2017

http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id
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Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para

pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara

khusus dikuasakan.

Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia

permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Tenggang waktu

pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh)

hari untuk42:

No Alasan Titik Perhitungan 180 Hari

1 putusan didasarkan pada suatu

kebohongan atau tipu muslihat

pihak lawan

terhitung sejak diketahui kebohongan

atau tipu muslihat atau sejak putusan

Hakim pidana memperoleh kekuatan

hukum tetap, dan telah diberitahukan

kepada para pihak yang berperkara

2 ditemukan surat-surat bukti yang

bersifat menentukan yang pada

waktu perkara diperiksa tidak

dapat ditemukan (novum)

terhitung sejak ditemukan surat-surat

bukti, yang hari serta tanggal

ditemukannya harus dinyatakan di

bawah sumpah dan disahkan oleh

pejabat yang berwenang;

42Ibid
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3- telah dikabulkannya suatu hal yang

tidak dituntut atau lebih dari pada

yang dituntut,atau;

apabila mengenai sesuatubagian dari t

untutan belum diputus tanpa

dipertimbangkansebab

sebabnya,atau;apabila dalam suat

u putusan terdapat suatu kekhilaf

an Hakim atau suatu kekeliruan

yang nyata

terhitung sejak putusan memperoleh

kekuatan hukum tetap dan telah

diberitahukan kepada para pihak yang

berperkara;

4 apabila antara pihak-pihak yang

sama mengenai suatu soal yang

sama, atas dasar yang sama oleh

Pengadilan yang sama atau sama

tingkatnya telah diberikan putusan

yang bertentangan satu dengan

yang lain

sejak putusan yang terakhir dan

bertentangan itu memperoleh

kekuatan hukum tetap dan telah

diberitahukan kepada pihak yang

berperkara.

Peninjauan Kembali (“PK”) adalah salah satu tugas Mahkamah Agung

yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) sebagaimana yang telah

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/node/2/uu-no-14-tahun-1985-mahkamah-agung
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/node/2/uu-no-14-tahun-1985-mahkamah-agung
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diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang

berbunyi:

“MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan
peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.“

Namun, kami meluruskan pula di sini bahwa kini PK hanya dapat

dilakukan sekali, bukan berkali-kali seperti yang Anda sebutkan. Ketentuan

ini diatur dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(“KUHAP”):

“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat
dilakukan satu kali saja.”

Ketentuan di atas juga dipertegas dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU

Kekuasaan Kehakiman”) menyebut terhadap putusan PK tidak dapat diajukan

PK kembali. Memang, Mahkamah Konstitusi (“MK”) pernah membatalkan

Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali

yang dimohonkan mantan ketua KPK Antasari Azhar beserta istri dan

anaknya sehingga PK dapat dilakukan berkali-kali. Adapun yang menjadi

alasan bagi MK untuk membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP) itu antara

lain yaitu :

1. Dengan dalih keadilan, MK membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP

yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali.

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864/node/uu-no-3-tahun-2009-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-14-tahun-1985-tentang-mahkamah-agung
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/2/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/2/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
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2. MK berpendapat upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis

merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana.

3. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan

kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan

formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa (PK) hanya dapat

diajukan satu kali.Mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada

keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan saat PK sebelumnya

belum ditemukan.

4. Syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil

atau syarat yang sangat mendasar terkait kebenaran dan keadilan dalam proses

peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

5. PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah

dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan.

MK menegaskan upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak

dibatasi.Namun, tak demikian upaya pencapaian keadilan.Sebab, keadilan

kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian

hukum.

Namun, di penghujung akhir tahun kemarin, Mahkamah Agung

(“MA”) akhirnya menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun

2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara



41

Pidana, yang mengatur bahwa PK hanya bisa dilakukan satu kali. SEMA ini

sekaligus mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan MA saat itu adalah ketentuan yang melarang PK lebih

dari sekali tidak hanya terdapat di KUHAP yang pasalnya sudah dibatalkan

MK. Tetapi juga di peraturan lain seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU

Mahkamah Agung. Meski demikian, MA mengakui PK dapat diajukan lebih

dari sekali apabila ada dua atau lebih putusan PK yang isinya saling

bertentangan atas obyek perkara yang sama.

2. Grasi

Menurut kamus hukum, grasi adalah bentuk pengampunan yang

berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan

pidana kepada yang diberikan oleh presiden.Wewenang dari presiden dengan

memperlihatkan pertimbangan mahkamah agung untuk memberi

pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk

menghapuskan seluruhnya atau mengganti jenis hukuman43.

Karena Grasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh

terpidana mati kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau

pengurangan hukuman kepada Presiden supaya terhindar dari pelaksanaan

hukuman mati tersebut. Dengan kata lain grasi adalah upaya pagi terpidana

mati untuk mempertahankan hidupnya. Intinya fungsi pemberian grasi juga

43Charlie Rudyat, 2012, Kamus Hukum, Jakarta, Pustaka Mahardika, Hal 348
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dipandang sebagai instrumen untuk meniadakan hukuman pidana mati di

Indonesia.

Jika terpidana yang dijatuhi hukuman mati telah melakukan upaya

hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, namun mengalami kebuntuan,

maka upaya grasi merupakan upaya hukum istimewa dan menjadi jalan

terakhir untuk meminta pengampunan yang dapat mengubah putusan

tersebut44.Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Grasi

adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau

penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh

Presiden, sedangkan terpidana adalah sesorang yang dipidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Namun tidak seperti dalam undang-undang grasi sebelumnya yang

tidak membatasi jenis pemidanaan, pada undang-undang ini dilakukan

pembatasan atau persyaratan dalam permohonan grasi. Disebutkan bahwa

pemidanaan yang dapat dimohonkan grasinya adalah, putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hokum tetap yang terdiri dari tiga unsur yaitu pidana

mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (tahun) Hal ini

merupakan perbedaan pertama dengan undang-undang sebelumnya, dan

memperjelas kepastian atas jenis-jenis pemidanaan yang dapat dimohonkan

44Supriyadi Widodo & Eddyono Erasmus A.T. Napitupulu, 2016, Pembatasan Grasi dan Hukuman
Mati, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Hal 3
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grasinya dan menghindarkan adanya praktek curang terpidana untuk

menghindari pelaksanaan hukumannya. Kata “dapat” berarti terpidana

diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya

untuk mengajukan permohonan grasi sesuai Undang-Undang ini.

Kemudian tentang pembatasan kesempatan terpidana untuk

mengajukan grasi.Sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang mengenai

berapa kali kesempatan yang dimiliki terpidana untuk mengajukan grasi.

Berdasarkan UU ini maka, terpidana hanya dapat mengajukan grasi satu kali,

ia dapat mengajukan grasi kedua kali, kecuali ia memiliki kondisi yang

menjadi syarat sebagai berikut :

1. pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua)

tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau

2. pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur

hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan

pemberian grasi diterima

Permohonan grasi itu dapat dilakukan oleh terpidana atau kuasa

hukumnya, dan keluarga terpidana atas persetujuannya, kecuali dalam hal

putusan pidana mati, permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana

tanpa persetujuannya Permohonan grasi dapat diajukan terpidana sejak

putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu

tertentu. Frasa ‘tidak dibatasi, mengandung makna tidak ada batasan waktu
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dalam mengajukan permohonan grasi, sehingga terpidana dapat

mengajukannya sejak putusan berkekuatan hukum, atau setelahnya, ia juga

dapat mengajukan setahun, dua atau tiga tahun setelahnya. Putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap adalah pertama, Putusan pengadilan

tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang

ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana; kedua Putusan

pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang

ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum acara Pidana atau; ketiga,

Putusan Kasasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 merupakan pengubahan

atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Alasan

dilakukannya pengubahan yaitu, terutama di dasarkan atas besarnya

tunggakan permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan Pemerintah

dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dalam undang-

undang tersebut yaitu 2 (dua) tahun sejak undang-undang grasi di undangkan

yang berakhir pada tanggal 22 Oktober 2004.

Dalam kenyataannya, walaupun telah berakhirnya jangka waktu

tersebut, ternyata masih terdapat permohonan grasi yang belum dapat

diselesaikan berjumlah 2106 (dua ribu seratus enam) kasus.Tunggakan

permohonan grasi tesebut merupakan warisan dari permohonan grasi yang

diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.Maka dari itu

untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian
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grasi perlu adanya perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober

2012.

C. Waktu untuk mengajukan upaya hukum

Pengajuan upaya hukum luar biasa sebelum masuk tahap pelaksanaan

eksekusi pidana mati di bahas dalam undang – undang mahkamah agung

khususnya peninjauan kembali. Dalam pasal 69 undang – undang mahkamah

agung tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang

didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180

(seratus delapan puluh) hari untuk :

a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu
muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan
hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang
berperkara;
b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang
hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak
yang berperkara;
d. yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan
bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah
diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Jika pengajuan peninjauan kembali masih mendapatkan jalan buntu,

maka terpidana bisa grasi. Pengajuan grasi sudah diatur dalam undang nomor
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22 tahun 2002 yang telah diperbarui dalm undang – undang nomor 5 tahun

2010 tentang grasi. Pasal 2 menjelaskan bahwa :

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada
Presiden.
(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup,
penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diajukan 1 (satu) kali kecuali dalam hal :

a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan
telah lewat waktu 2 (dua)tahun sejak tanggal penolakan
permohonan grasi tersebut; atau
b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati
menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2
(dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

D. Tinjauan umum tentang kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan

bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun

kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik

dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat

menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan

tidak menyamaratakan45. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum

sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa

hukum dilaksanakan.

45Jaka Mulyata, 2015, Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang
Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,Tesis, Surakarta, Hal 28



47

Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan

adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum

yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum

positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan

yang harus ditaati46.Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law

mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila

tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau

dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak

berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik

3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa

dilakukan;

7. Tidak boleh sering diubah-ubah;

46Ibid
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8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari47.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang

berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :Pertama, bahwa hukum

itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada

kenyataan.Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas

sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah

dilaksanakan. Keempat,hukum positif tidak boleh mudah diubah.Pendapat

Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian

hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.Kepastian hukum

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum

positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat

harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil48.Dari uraian-

uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung

beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak

menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku

tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat

memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan

yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

47___________, Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, http://tesishukum.com
diakses pukul 18.06 WIB Tanggal 31 Mei 2017

48Ibid, Hal 29

http://tesishukum.com
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Berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi mati, pada pasal 5 Undang –

Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan

Militer menjelaskan bahwa :

“Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam
penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa
Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4”.

Pasal di menjelaskan bahwasanya sembari menunggu giliran untuk

mendapatkan dipidana matikan, terpidana yang sudah ditolak PK dan grasi

nya ini harus mendekam di penjara atau tempat tertentu untuk menunggu

pemberitahuan kapan para terpidana akan di eksekusi oleh negara. Keadaan

yang dimana membuat para terpidana ini menunggu akan kepastian mereka

diekseksi.Pasal yang secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya

terpidana harus menunggu tanpa adanya kepastian jelas tentang kapan dan

dimana mereka akan dieksekusi ini membuat resah setiap terpidana.


