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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemidanaan 

Secara harfiah “sistem pemidanaan” terdiri dari dua kata yaitu “sistem” 

dan “pemidanaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem 

berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, 

perbuatan memidana.19 Jadi, apabila kedua kata tersebut diartikan sistem 

pemidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana. 

Arti lain dari pemidaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan 

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

umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 

sebagai penghukuman. Sementara L.H.C. Hulsman mendefinisikan Sistem 

pemidanaan (the sentencing system) sebagai aturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.20 

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu 

proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah 

dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:21 

                                                             
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari http://kbbi.web.id pda 

tanggal 24 April 2017. 

20 Dalam Hermanita, Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan, diakses dari 
download.portalgaruda.org pada 24 April 2017. 

21 Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, hal. 136. 

http://kbbi.web.id/
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1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemidanaan; 

2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
3. pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana; 
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
5. fungsionalisasi/opoerasionalisasi/konkretisasi pidana; 
6. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur 

bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan 
secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). 
 

Dengan pengertian demikian, maka semua aturan perundang-undangan 

mengenai Hukum Pidana Materiel/Subtantif, Hukum Pidana Formal dan 

Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem 

pemidanaan. 

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. 

J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:22 

“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 itu.” 
 

 Sementara Tirtamidjaja membedakan hukum pidana meteril dan 

hukum pidana formil sebagai berikut:23 

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 

menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 

pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 

                                                             
22 Dalam Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar 

Grafika, hal. 2. 

23 Ibid 
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dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran 

pidana.  

2. 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 bagaimana hukum pidana materil diwujudkan 

sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara 

melaksanakan putusan hakim.  

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi 

larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum 

pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan 

melaksanakan hukum pidana materil. 

Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat 

dilihat dari dua sudut yaitu : 

1. Sudut Fungsional  

Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, 

dapat diartikan sebagai:24 

a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 

fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana. 

b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur 

bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara 

konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. 
                                                             

24 Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra 
Aadtya Bakti, hal. 261. 
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Pengertian di atas menunjukkan bahwa sistem pemidanaan identik 

dengan sistem penegakan keseluruhan subsistem hukum pidana yang 

terdiri dari hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan 

subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem merupakan satu 

kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana 

dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu 

subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat 

disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan 

dalam arti luas. 

2. Sudut Norma-Substantif  

Sistem hukum dalam pengertian ini hanya dilihat dari norma-norma 

hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:25 

a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk 

pemidanaan. 

b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk 

pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana. 

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-

undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar 

KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, 

yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat 

                                                             
25 Ibid, hal 262. 
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didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan 

Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus diluar KUHP.26 

B. Teori Pemidanaan 

Istlilah pemidanaan berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana 

didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang 

yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum 

pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.27 Definisi tersebut serupa 

dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, 

yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada 

pembuat delik.28 

Selain itu, Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut 

hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, 

yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 

pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum 

umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut 

telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oIeh Negara”.29 

Pengertian di atas pada hakikatnya adalah sama, bahwa adapun wujud 

dari pidana adalah berupa nestapa, yang diberikan oleh negara, kepada 

pelanggar hukum. Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan 

                                                             
26 Ibid, hal 262. 

27 Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal. 110.   

28 Roeslan Saleh, 1987, Stelsel Pidana Indonesia , Jakarta: Bina Aksara, hal. 5.   

29 P.A.F Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 47. 
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Saleh ini menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau 

imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana. 

Sementara pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan 

pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian 

pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut straftoemeting dan 

dalam Bahasa Inggris disebut sentencing. Sudarto menyatakan bahwa 

“pemidanaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana 

pendapatnya bahwa:30 

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya 
menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum 
perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka 
istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam 
arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau 
penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai 
makna yang sama dengan sentence atau veroordeling.” 

 
Sedangkan Andi Hamzah bahwa pemidanaan disebut juga sebagai 

penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian 

pidana ini menyangkut dua arti yakni:31 

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

yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in 

abstracto); 

                                                             
30 Sudarto, Op.Cit, h.71   

31 Andi Hamzah dan S.Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di 
Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, hal. 87. 
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b. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau 

jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel 

sanksi hukum pidana itu. 

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana 

mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:32 

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan perderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;  

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);  

c. Pidana itu dikenekan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut undang-undang.  

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang 

dianut oleh para pakar, yang dasar pimikirannya berkisar pada persoalan-

persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-

teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Teori Pambalasan atau Teori Absolut  

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini 

pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan 

atau tindak pidana. Penganut teori absolut antara lain Immanuel Kant, 

Hegel, Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe dll. 

                                                             
32 Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, Korupsi Mengorupsi Indonesia, Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, hal. 840. 
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Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak 

bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana 

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan 

tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah 

pembalasan (revegen). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:33 

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan 
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga 
berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan 
itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum 
pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan 
sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada 
sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan 
kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan 
keadilan. 
 

Berdasarkan pendapat Soesilo menyebutkan pidana adalah suatu 

pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang 

membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “Talio” atau 

“Qisos” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya 

dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang 

memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya 

pidana”.34 

Tuntutan keadilam yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas 

dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya “Philosophy of Law” 

sebagai berikut:35 

                                                             
33 Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11. 

34 Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta, hal. 
53-54 

35 Muladi,dan Barda Nawawi Arief, 2010,  Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: 
Alumni, hal. 11. 
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“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana 
untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu 
sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus 
dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan 
suatu kejahatan. Bahkan walauun seluruh anggota masyarakat 
sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan 
masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada didalam 
penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan 
pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan 
karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari 
perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada 
pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka 
semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian 
dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap 
keadilan umum”. 
 
Sementara itu, Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi 

atas pembalsan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan 

subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara 

pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah 

diciptakan oleh pelaku di dunia luar. 36 

Jadi, teori ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa 

tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu:37 

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;  

2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak 

mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk 

kesejahteraan masyarakat;  

3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;  

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;  

                                                             
36 Andi Hamzah, 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hal 27. 

37 Muladi,dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 19. 
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5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni 

dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau 

memasyarakatkan kembali si pelanggar. 

Penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa 

golongan yaitu:38  

1. penganut teori retibutif yang murni (The pure retributivisit) yang 

berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan degan 

kesalahan si pembuat.  

2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang 

dapat pula dibagi dalam:  

a. Penganut teori retributif yang terbatas (the limiting retributivist) 

yang berpendapat: Pidana tidak harus cocok atau sepadan 

dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang 

cocok atau sepadan dengan kesalahn terdakwa. 

b. Penganut teori retributif yang distributif (Retibution in 

distribution), yang disingkat dengan sebutan teori “distributive” 

yang berpendapat:  Pidana janganlah dikenakan pada orang 

yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus 

cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada 

pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya 

pengecualian misalnya dalam hal “strict liability). 

                                                             
 38Ibid, hal. 12. 
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Dalam buku John Kaplan, teori retribution ini dibedakan lagi 

menjadi dua teori yaitu:39  

a. Teori pembalasan (the revenge theori), dan  

b. Teori penebusan dosa (the expiation theory)  

Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepda cara 

orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yakni apakah pidana itu 

dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena 

“ia berhutang sesuatu kepada kita”.  

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang sipenjahat “telah 

dibayarkan kembali” (the criminal is paid back) sedangkan penebusan 

mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (the 

criminal pays back). 

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif 

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana 

adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 

Pendapat Muladi tentang teori ini adalah: 

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku 
tetapi sarana  mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi 
masyarakat menuju  kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan 
pada tujuannya, yakni untuk  mencegah agar orang tidak 
melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan 
absolut atas keadilan. 
 

                                                             
39 Ibid, hal. 13. 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, “Pidana dijatuhkan 

bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan melainkan ne 

paccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”40 

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu: 

a. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat 

yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan. 

b. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat 

dibedakan atas Pencegahan Umum (General Preventie) dan 

Pencegahan Khusus (Speciale Preventie) 

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut diatas 

Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan, yaitu:41 

1. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi 

tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak 

pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat; 

2. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya 

meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan 

memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan 

mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh 

pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut 

aspek individualisasi pidana. 

                                                             
40 Ibid, hal. 16. 

41 Ibid, hal. 94. 
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Berbeda dengan teori retribution atau teori pembalasan, teori relatif 

menyatakan bahwa pemidanan memiliki tujuan sebagai berikut:42 

1. Pencegahan (prevention);  

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan 

manusia;  

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat 

dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau 

culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;  

4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk 

pencegahan kejahatan; 

5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat 

mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan 

maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 

membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan 

kesejahteraan masyarakat. 

Kedua teori di atas, baik teori retribution maupun teori reltif pada 

dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman 

terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki 

antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau 

penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian 

penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi 

                                                             
42 Ibid, hal. 21. 
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takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap 

konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu 

harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat 

penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala 

kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak 

mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. 

3. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien) 

Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga 

yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum 

pidana. Akan tetapi di sisi lain, mengakui pula unsur pencegahan 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:43 

Kelemahan teori absolut: 

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada 

pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana 

mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat 

bukti yang ada.  

2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk 

pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang 

memberikan pidana?  

                                                             
43 Hermin Hadiati, 1995, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan 

dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hal. 11-12. 
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Kelemahan teori tujuan :  

1. Dapat menimbulkan ketidak adilan 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.  

2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu 

semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang 

membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.  

3. Sulit untuk dilaksanakan dalam peraktek. Bahwa tujuan 

mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam 

praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive. 

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan 

pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip 

relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini 

bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan 

sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab 

tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide 

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan 

perilaku terpidana di kemudian hari.  
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Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan 

pandangan sebagai berikut:44 

1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai 

suatu gejala masyarakat. 

2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 

memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. 

3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat 

digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana 

bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak 

boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam 

bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.  

Jadi, menurut teori ini pemidanaan mensyaratkan agar bukan hanya 

memberikan penderitaan jasmani tapi juga psikologi dan terpenting 

adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya 

suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan 

kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. 

 

 

 

                                                             
44 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam 

Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty,  hal. 47. 
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C. Jenis Pemidanaan 

Mengenai jenis-jenis pemidanaan, dalam hukum pidana Indonesia 

dikenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :  

1. Pidana Pokok  

a. Pidana mati; 

b. Pidana penjara; 

c. Pidana kurungan; 

d. Pidana denda. 

2. Pidana Tambahan  

a. Pencabutan hak-hak tertentu; 

b. Perampasan barang-barang tertentu; 

c. Pengumuman putusan hakim. 

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana 

tambahan adalah sebagai berikut:45 

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, 

kecuali dalam hal perampasan barng-barang tertentu terhadap 

anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan 

ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada 

tindakan).  

2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya 

pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah 

fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini 
                                                             

45 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010, 
hlm. 77. 
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dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut 

dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi 

bersifat imperatif atau keharusan).  

Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana 

tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, 

yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana 

tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan 

biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal 

ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam 

ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat 

imperatif atau keharusan. 

Uraian mengenai jenis pidana tersebut adalah segai berikut: 

1. Pidana Pokok 

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh 

hakim, yang bersifat imperatif yang terdiri dari: pidana mati, pidana 

penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Adapun jenis 

pidana poko adalah sebagai berikut: 

a. Pidana Mati  

Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. 

Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. 

Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam- macam; ditusuk 
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dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, 

ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.46 

Roeslan Saleh,47 mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi 

kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang 

berat-berat saja. Adapun yang dimaksudkan dengan kejahatan-

kejahatan yang berat itu adalah :  

1. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden); 

2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau 

berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang); 

3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang); 

4. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara 

sahabat yang direncanakan dan berakibat maut); 

5. Pasal 340 (pembunuhan berencana); 

6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 

luka berat atau mati); 

7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang 

mengakibatkan luka berat atau mati); 

8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisirdan sungai yang 

mengakibatkan kematian). 

 

                                                             
46 Syahruddin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Makalah, diakses 

dari library.usu.ac.id pada 25 April 2017. 

47 Dalam Syahruddin Husein, Ibid. 
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Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamkan pidana mati 

bagi pelanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara lain:  

1. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang 

wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang 

memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang 

membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan. 

2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang 

memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. 

3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang 

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. 

4. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang 

pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 

T ahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom. 

5. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang 

Narkotika. 

6. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan 

dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. 

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan 

akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden 

(Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya 

terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk 

pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan 

beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-
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Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang 

menyatakan: 

1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan 

dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari 

terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu 

menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa 

dalam hal keputusan dalam pemerikasaan ulangan yang 

dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu 

dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah 

diberitahukan kepada terpidana. 

2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak 

mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam 

Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah 

memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus 

memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua 

Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 

8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala 

Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama 

serta Jaksa yang melakukan  penuntutan pada peradilan tingkat 

pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 

berlaku dalam hal ini.  

3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan 

Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud 
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dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan 

putusan hakim. 

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan 

Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon 

pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika 

terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang 

mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan 

kemanusiaan. 

b. Pidana Penjara 

Pidana Penjara menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu pidana 

berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang 

dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga 

pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua 

peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, 

yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah 

melanggar peraturan tersebut.48 

Sementara A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah49 mendefinisikan 

pidana penjara sebagai bentuk pidana yang berupa kehilangan 

kemerdekaan. Adapun bentuk kehilangan kemerdekaan tersebut bukan 

hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. 

                                                             
48 P.A.F. Lamintang, Op. Cit., hal. 69. 

49 Tolib Setiady, Op. Cit., hal 77. 
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Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari 

sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh 

Roeslan Saleh, bahwa:50 “Pidana penjara adalah pidana utama dari 

pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat 

dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”. 

Sementara menurut Barda Nawawi pidana penjara tidak hanya 

mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tapi juga menimbulkan 

akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya 

kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain, terampasnya 

juga kehidupan seksual yang normal dari seorang, sehingga sering 

terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.51 

Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti 

terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat 

mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan 

ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu memberikan cap 

jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan 

tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang sering disoroti ialah 

bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan degradasi atau 

penurunan derajat dan harga diri manusia.52 

                                                             
50 Ibid, hal. 91. 

51 Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Semarang: 
Badan Penerbit UNDIP, 1996, hal. 44 

52 Ibid 
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Terampasnya kemerdekaan tersebut menyebabkan banyak hak-

hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam 

penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah,53 bahwa 

pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja 

dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga 

narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti: 

1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-Undang Pemilu). Di 

negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian 

pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-

perbuatan yang tidak jujur. 

2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik 

bebas dari perlakukan manusia yang tidak baik. 

3) Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini telah 

diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu. 

4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja 

izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain). 

5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 

6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan 

salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata. 

7) Hak untuk kawin. Meskipun ada kalanya seseorang kawin 

sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan 

luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka. 

                                                             
53 Dalam Tolib Setiady, 2010, Op. Cit., hal. 92 
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8) Beberapa hak sipil yang lain. 

c. Pidana Kurungan 

Pada dasarnya sifat pidana kurungan sama dengan pidana penjara, 

keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana 

kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana 

dengan mengurung orang tesebut di dalam sebuah lembaga 

kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan 

dibandingkan dengan pidana penjara, sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh 

urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan 

menempati urutan ketiga. 

Adapun lama hukuman pidana kurungan dinyatakan dalam Pasal 

18 KUHP bahwa paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan 

jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 

ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. 

Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat 

bulan. 

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua 

tujuan, yaitu:54 

1) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak 

menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan 

                                                             
54 Dalam Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan 

Delik, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal. 289. 
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beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu 

(Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). 

Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang 

dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut 

kejahatan kesusilaan.  

2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan 

untuk delik pelanggaran.  

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana 

kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana 

tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja 

negara. 

d. Pidana Denda 

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua 

dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda 

adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut 

oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh 

karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. 

Pidana denda bisa dijumpai dalam Buku I dan Buku II KUHP 

yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi 

pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik 

satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana 
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penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara 

bersama-sama.55 

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 

pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh 

Van Hattum56  bahwa: 

Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah 
menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-
pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh 
karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama 
terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, 
tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh 
orang atas nama terpidana. 
 
 

e. Pidana Tutupan 

Jenis pidana pokok yang terakhir adalah pidana tutupan. Pidana 

tutupa di tambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 

Tahun 1946 yaitu “pidana tutupan”. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan 

bahwa yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang 

melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena 

terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan 

pidana tutupan. Kemudian Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana 

tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan 

itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana 

penjara lebih tepat. 

                                                             
55 P.A.F. Lamintang, Op. Cit., hal. . 69. 

56 Tolib Setiady, Ibid, hlm. 104 
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Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 20 Tahun 

1946 adalah Peraturan Nomor 8 Tahun 1948. Dalam PP tersebut 

dijelaskan bahwa rumah tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah 

penjara (Lembaga Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, 

serta fasilitasfasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, 

misalnya dapat kita baca dalam Pasal 55 ayat 2 dan 5,36 ayat 1 dan 3, 

37 ayat 2. Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan 

harus lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi 

yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut. 

2. Pidana Tambahan 

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 

pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal 

tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini 

bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut 

Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda 

dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut 

adalah:57 

1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. 
Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-
satunya.  

2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan 
suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini 
berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.  

3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan 
kepada beberap perbuatan pidana tertentu.  

                                                             
57 Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan 

Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45. 
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4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu 
perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah 
fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya 
atau tidak.  
 

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat 

khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah 

yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan 

mendapat grasi 

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu 

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 

dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah : 

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu;  

2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;  
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum;  
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan 

pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;  

5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri;  

6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.  
 

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP 

mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai 

berikut : 

1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
lamanya pencabutan adalah seumur hidup.  

2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 
kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan 
paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.  
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3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua 
tahun dan paling banyak lima tahun.  

 

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat 

dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang 

pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan 

penguasa lain untuk pemecatan itu. 

b. Perampasan Barang-barang Tertentu 

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana 

harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan 

mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 

KUHP yaitu: 

1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 
atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas;  

2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan 
dalam undang-undang; 

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang 
yang telah disita.  
 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya 

diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak 

diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak 

dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling 

lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-

barang yang dirampas diserahkan. 
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c. Pengumuman Putusan Hakim 

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang 

mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan 

diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum 

yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan 

perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan 

hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-

undang”.  

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan 

terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian 

busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya 

dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-

pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa 

jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu 

terhadap kejahatan-kejahatan : 

1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang 

keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang. 

2)  Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang 

yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau 

karena alpa.  

3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka 

atau mati. 

4) Penggelapan.  
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5) Penipuan. 

6) Tindakan merugikan pemiutang. 

D. Tinjauan Umum tentang Pembaharuan Hukum Pidana 

Pembaharuan Hukum Pidana Pada dasarnya merupakan bagian dari 

kebijakan hukum pidana.58 Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, 

maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk  menjadikan 

hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan 

agar hukum pidanan yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat 

Indonesia.59 

Menyitir dari Barda Nawawi Arief, bahwa pembaharuan hukum pidana 

harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada 

hakekatnya hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau 

“policy” ( yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum 

pidana, politik kriminal dan politik sosial ). Didalam setiap kebijkan (policy) 

terkandung pula pertimbangan nilai. oleh karena itu pembaharuan hukum 

pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Selanjutnya, beliau 

menyimpulkan sebagai berikut:60 

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan : 

                                                             
58 Barada Nawawi arief dalam Tongat, Op. Cit. hal. 19. 

59 Ibid, hal. 20-21. 

60 Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : 
Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, hal. 31 
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a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum 

pidana pada hakekatnya merupakan merupakan bagian dari 

upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk 

masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai / menunjang 

tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dll.) 

b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum 

pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya 

perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan 

kejahatan). 

c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan 

hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya 

memperbaharui substansi hukum (legal substansi dalam rangka 

lebih mengefektifkan penegakan hukum) 

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai 

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan 

upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali ( reorientasi 

dan re-evaluasi ) nilai-nilai sosio - politik, sosio – filosofik, dan 

sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan 

normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan 

.Bukanlah pembaharuan ( reformasi ) hukum pidana, apabila 

orientasi nilai dari hukum pidana yang dicitacitakan ( mis KUHP 

baru ) sama saja dengan orientas nilai dari hukum pidana lama 

warisan penjajah ( KUHP lama atau WvS ). 
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Menurut Jay A Sigler tersebut, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa 

pembahruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna:61 “Suatu 

upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai 

dengan nilai-nilai sentra sosial politik, sosial filosofis, dan sosio-kultural 

masyarakat indonesia  yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, 

dan kebijakan penegakan hukum di indonesia”. 

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal 

reform) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 

tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam 

kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di 

berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial 

yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta 

ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) 

karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi 

dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial 

masa kini.62 

Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP juga ditegaskan bahwa 

Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk 

menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan 

segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan 

hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar 
                                                             

61 Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia, hal. 
20. 

62 Barda Nawawi Arief, 2009, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi 
Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.29. 
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dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan 

tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang 

berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan atas landasan yang terkandung 

dalam konsideran RKUHP tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum 

pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang 

sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. 

Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP dimana 513 di antaranya adalah 

pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. 

Jumlah rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan 

banyaknya pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan 

berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai 

gejala over criminalization. Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam 

RKUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya 

perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep 

yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam 

RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Barda Nawawi Arief dan Muladi (1997) 

menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan 

pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan 

politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan 

untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. 

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk 
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mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan 

dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.63 

Adapun latar belakang perlunya perubahan (penataan) dalam tubuh 

KUHP antara lain:64 

1. KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai masalah dan 

dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. 

2. KUHP kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-

politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat. 

3. KUHP kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan 

aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional/internasional). 

4. KUHP tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena 

ada pasal-pasal/delik yang dicabut. 

Adapun urgensi pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan oleh 

Sudarto,65 

1. Alasan yang bersifat politik 

Adalah wajar yang bahwa negara Republik Indonesia memiliki 

KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan 

kebanggan nasional yang inherent dengan kedudukan sebagi negara 

yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu tugas dari 

pembentukan undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan 

                                                             
63 Barda Nawawi Arief. Op. Cit hal. 30. 

64 Barda Nawawi Arief, 2008, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi 
Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 14. 

65 Dalam Tongat, Op. Cit, hal. 25 
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perundang-undangan warisan kolonial,dan ini harus didasarkan kepada 

pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 

2. Alasan yang bersifat sosiologis 

Urgensi pembentukan hukum (pembaharuan hukum) (pidana) 

nasional didasarkan pada keharusan, bahwa hukum nasional itu harus 

disasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia 

sendiri. Hukum nasional haruslah mencerminkan kultur Indonesia. 

Suatu KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan 

suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi 

yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan 

perbuatan mana yang dilarang itu tentunnya bergantung pada 

pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang 

baik yang benar dan sebaliknya. 

3. Alasan yang bersifat praktis 

Alasan ini mengisyaratkan, bahwa hukum nasional itu harus dapat 

dipahami oleh masyarakat sendiri. Alasan ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia 

secara resmi menggunakan bahasa Belanda, sementara dalam 

perkembangannya sangat sedikit masyarakat (termasuk penegak 

hukuim) yang mempunyai kemampuan berbahasa Belanda. 
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E. Konsep Pidana Kerja Sosial 

Secara etimologis istilah pidana kerja sosial berasal dari dua kata yaitu 

“pidana” dan “kerja sosial”. Bertolak dari pemahaman secara etimologis, 

maka secara sederhana “pidana kerja sosial” dapat diartikan sebagai pidana 

yang berupa kerja social. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana di 

mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan 

sosial yang ditentukan. Dalam wacana ilmu hukum pidana istilah “pidana 

kerja sosial” kemudian lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

istilah Community Service Order.66 

Secara sederhana “pidana kerja sosial” dapat diartikan sebagai pidana 

yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang 

berbeda dengan pidana perampasan kemerdekaan, dimana pidana tersebut 

dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-

pekerjaan sosial yang ditentukan.  

Muladi dikutip oleh Tongat, memberikan batasan tentang berbagai 

syarat yang dapat memungkinkan penjatuhan pidana kerja sosial sebagai 

berikut:67 

a. Yang berkaitan dengan tindak pidana  

Secara umum khususnya di negara-negara Eropa yang sudah 

menerapkan jenis pidana ini, pidana kerja sosial hanya dapat 

diterapkan dalam jenis tindak pidana tertentu. Umumnya negara 

                                                             
66 Tongat, Op. Cit., hal.7. 

67 Tongat, Op. Cit., hal 10-12 
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tersebut mempersyaratkan, bahwa pidana kerja sosial hanya dapat 

diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu berat. Dengan 

kata lain, pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan atau diterapkan 

terhadap jenis tindak pidana berat.  

Selain itu pada umumnya pidana kerja sosial diterapkan 

terhadap jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana 

terhadap harta benda (crimes against property) dengan syarat, 

bahwa pidana penjara yang akan diterapkan tidak melebihi waktu 

tertentu (Denmark 6-8 bulan, Norwegia dan Luxemburg 9- 12 

bulan, Belanda dan Portugal 4 bulan). 

Persyaratan lain yang mungkin ditetapkan berkaitan dengan 

penerapan pidana kerja sosial adalah persyaratan yang berkaitan 

dengan si pelaku itu sendiri, misalnya usia pelaku dan criminal 

record dari pelaku. 

Berkaitan dengan usia pelaku, penerapan pidana kerja sosial 

juga harus mempertimbangkan adanya larangan bagi pelaku yang 

masih di bawah umur yang berdasarkan hukum perburuhan 

dilarang untuk melakukan kerja. Dengan demikian, berkaitan 

dengan usia pelaku dalam penerapan pidana kerja sosial harus 

diperhatikan hak-hak pelaku terutama berkaitan dengan pelaku 

anak-anak. 

Sementara berkaitan dengan catatan kejahatan pelaku, pidana 

kerja sosial pada umumnya tidak akan diterapkan terhadap pelaku 
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kejahatan yang mempunyai catatan kejahatan (criminal record) 

yang tidak baik. Di Perancis misalnya, pidana kerja sosial tidak 

akan diterapkan terhadap para residivis. Pidana kerja sosial hanya 

dapat diterapkan terhadap residivis apabila dikaitkan dengan pidana 

bersyarat dan bukan sebagai pidana yang mandiri. 

b.  Jumlah jam pidana kerja sosial 

Pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan 

tentang pidana kerja sosial juga menyangkut pengaturan tentang 

minimum dan maksimum jam kerja pidana kerja sosial, di samping 

jangka waktu maksimum pelaksanaan pidana kerja sosial. 

Pengaturan yang berkaitan dengan persoalan ini tidak sama di 

berbagai negara. 

Berkaitan dengan ketentuan minimum pidana kerja sosial 

misalnya, terdapat berbagai variasi ketentuan. Di Portugal, pidana 

kerja sosial minimum dilakukan dalam waktu 9 (sembilan) jam. 

Sementara di Denmark, Perancis dan Inggris pidana kerja sosial 

minimum 40 (empat puluh) jam. Sedangkan di Norwegia pidana 

kerja sosial dilakukan dengan minimum 50 (lima puluh) jam. 

Berkaitan dengan ketentuan maksimum pidana kerja sosial, 

ketentuan di berbagai negara juga menunjukkan adanya variasi 

pengaturan. Di Portugal, misalnya pidana kerja sosial dapat 

diterapkan dengan maksimum 180 jam. Sementara di Denmark dan 

Norwegia, maksimum pidana kerja sosial adalah 200 jam. Sedang 
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di Perancis, Belanda dan Inggris pidana kerja sosial dapat 

diterapkan untuk maksimum 240 jam. 

c. Persetujuan terpidana  

Ketentuan lain yang berlaku di berbagai negara berkaitan 

dengan penerapan pidana kerja sosial adalah adanya penegasan, 

bahwa penerapan pidana kerja sosial harus atas persetujuan 

terpidana.  

Persetujuan terpidana dalam penerapan pidana kerja sosial 

dibutuhkan untuk menghindari adanya pertentangan atau konflik 

dengan berbagai konstitusi dan traktat yang melarang kerja paksa 

(force labour). Sementara di sisi yang lain, adanya persetujuan dari 

terpidana tersebut dibutuhkan agar hakim dapat menjamin, bahwa 

terpidana memang mempunyai motivasi untuk melakukan pidana 

kerja sosial. 

d. Isi pidana kerja sosial 

Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial di Pengadilan 

hanya menetapkan jumlah jam dan jangka waktu yang harus 

dipenuhi. Sementara pelaksanaannya secara teknis, misalnya 

berkaitan dengan tempat di mana pidana kerja sosial harus dijalani, 

berapa jam terpidana harus menjalani pidana kerja sosial dalam 

setiap harinya dan sebagainya harus dilakukan oleh probation 

service. 

e. Kegagalan menjalani pidana kerja sosial 
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Dalam hal seorang terpidana gagal menjalani pidana kerja 

sosial, maka kegagalan tersebut akan membawa akibat tertentu bagi 

terpidana. Akibat tersebut dapat berupa : 

1. Apabila pidana kerja sosial tersebut berupa pidana yang 

mandiri maka akibat kegagalan terpidana menjalani pidana 

kerja sosial dapat berupa dijatuhi denda sampai batas 

tertentu (di Inggris $ 100), mengulangi lagi pelaksanaan 

pidana kerja sosial atau dikenakan pidana alternatif yang 

lain. Bahkan di Perancis kegagalan pidana kerja sosial 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana sendiri yang dapat 

dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan antara dua bulan 

sampai dua tahun. Sementara di Belanda kegagalan 

menjalani pidana kerja sosial dapat dikonversi menjadi 

pidana sampai enam bulan dan di Portugal sampai dengan 

tiga bulan. 

2. Apabila pidana kerja sosial ditetapkan dalam kaitannya 

dengan pidana bersyarat (suspended sentence), maka 

kegagalan terpidana menjalani pidana kerja sosial dapat 

mengakibatkan diterapkannya pidana penjara yang ditunda 

seperti yang berlaku di Belanda, Norwegia dan Perancis. 

Akibat kegagalan tersebut terpidana juga dapat diharuskan 

untuk mengulangi pidana kerja sosial itu. 
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F. Penerapan Pidana Kerja Sosial di Beberapa Negara Eropa 

Secara umum di negara Eropa maupun di RUU KUHP Indonesia, 

pidana kerja sosial dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu 

berat dan melebihi pidana denda katagori I. 

Penerapan pidana kerja sosial yang berlaku di berbagai negara memiliki 

penegasan bahwa pidana kerja sosial harus atas persetujuan terpidana. 

Persetujuan terpidana ini dibutuhkan untuk menghindari adanya konflik 

dengan berbagai konstitusi maupun traktat yang melarang kerja paksa (force 

labour), sehingga hakim dapat menjamin bahwa terpidana memang 

mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja sosial.68 

Adapun beberapa dimensi pidana kerja sosial di beberapa negara adalah 

sebagai berikut:69  

a. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana kemerdekaan jangka 

pendek  

Kencenderungan yang terjadi di internasional dalam penerapan 

pidana kerja sosial di beberapa negara Eropa baik itu sebagai pidana 

mandiri atau sebagai penjatuhan pidana bersyarat adalah menjadikan 

pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana kemerdekaan jangka 

pendek yang artinya pidana kerja sosial hanya akan dijatuhkan 

kepada seseorang terdakwa yang diancam dengan pidana 

perampasan kemerdekaan jangka pendek. 

                                                             
68 Tongat, Op. Cit., hal. 12. 

69 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradidalan Pidana, Semarang: Penerbit 
Universitas Diponogoro, hal. 139. 
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b. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak 

dibayar  

Pidana kerja sosial di beberapa negara seperti Italia, Jerman 

dan Swiss dapat dijadikan sebagai pidana alternatif apabila, ada 

seorang terdakwa oleh hakim dijatuhi denda kemudian tidak dapat 

membayar denda tersebut, maka sebagai ganti tidak terbayarnya 

denda tersebut terpidana harus menjalani pidana pengganti yang 

dalam pelaksanaanya dapat digantikan dengan pidana kerja sosial. 

c. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi  

Di beberapa negara Eropa seperti Belanda dan Jerman pidana 

kerja sosial ini dapat menjadi syarat diterapkannya grasi. Grasi 

tersebut dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana 

dengan syarat bahwa terpidana harus melakukan pidana kerja sosial. 

Selain di atas berikut beberapa konsep penerapan pidana sosial di 

beberapa negara: 

1. Belanda  

Di Belanda pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan sebagai 

suatu pidana pokok. Pekerjaan yang dilakuka dala pidana kerja sosial 

di Belanda ialah pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan 

pelayanan masyarakat umum. Pelaksanaan sanksi ini atas 

persetujuan terdakwa.  
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2. Portugal  

Di Portugal merupakan sanksi yangberupa bkerja untuk 

kepentingan umum tanpa dibayar sebagai alternatif jika dneda tidak 

dibayar. Perubahan terjadi pada KUHP 1983 ketika pidana kerja 

sosial ditempatkan sebagai pidana pokok, dimana pidana kerja sosial 

ini masih merupakan pidana bekerja tanpa dibayar.  

3. Denmark  

Di Denmark apabila seseorang dijatuhi pidana kerja sosial 

maka terpidana dimintai laporan dari badan yang mengawasi pidana 

bersyarat. Laporan yang berisi keadaan keluarga terpidana, sejarah 

pekerjaannya dan pendidikan terpidana. Laporan ini di gunakan 

untuk menentukan dapat tidaknya terpidana dikenakan pidana kerja 

sosial. Dalam prakteknya di Denmark sebenarnya sanksi pidana 

kerja sosial ditujukan terhadap pengatni sanksi pidana penjara jangka 

pendek dengan jangka waktu 15-18 bulan. Tetapi dalam 

kenyataannya pidana kerja sosial dekenakan terhadap pidana penjara 

yang dikenai pidana penjara antara 6-8 bulan. 

G. Teori Keberlakuan Hukum 

Pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan 

teori keberlakuan hukum, sebelum hukum itu berlaku, maka ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukannya. Pembentukan 

peraturan/ kebijakan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas. Beberapa ahli 

dalam bidang hukum administrasi Negara mengemukakan pendapat bahwa 
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pembentukan peraturan/kebijakan harus taat hukum.70 Ketaatan asas dalam 

hal ini adalah ketaatan secara umum terhadap pemerintahan yang baik, selain 

itu peraturan kebijakan juga harus taat kepada asas-asas pembentukan 

peraturan walaupun nomenklaturnya bukan peraturan perundang-undangan. 

Ada beberapa asas yang relevan dalam pembentukan perundang-undangan, 

sebagai berikut: 

a. Asas persamaan; 
b. Asas Kepercayaan; 
c. Asas kepastian hukum; 
d. Asas kecermatan; 
e. Asas perlunya pengaturan; 
f. Asas tujuan yang jelas; 
g. Asas dapat dilaksanakan; 
h. Asas kemudahan dapat dikenali71 

 

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam 

dalam pasal 5 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-

undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi yaitu: 

a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; 
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d. Dapat dilaksanakan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. Kejelasan rumusan; 
g. Keterbukaan. 

                                                             
70 Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan tata Usaha 

Negara, Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 117 

71 Viktor Imanuel W. Nalle, 2013, Konsep Uji Materiil, Kajian Pembentukan dan Uji 
Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia, Malang: Setara Press, halaman 66-74 
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Selain itu pada Pasal 6 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 juga 

disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan asas: 

a. Pengayoman; 
b. Kemanusiaan; 
c. Kebangsaan; 
d. Kekeluargaan; 
e. Kenusantaraan; 
f. Bhinnika Tunggal Ika ; 
g. Keadilan; 
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan 
j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 

 
Berkaitan dengan teori keberlakun hukum, terdapat sebuah agadium 

bahwa “Hukum akan menjadi benda mati jika tidak memiliki daya atau 

kekuatan berlaku”. Oleh karena itu Hans  Kelsen sebagai pemikir positivisme 

hukum sangat menekankan pentingnya, agar hukum itu dipisahkan dari 

anasir-anasir ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dan politik. 

Hans Kelsen  membedakan antara keberlakuan hukum dan validitas 

hukum. Elemen paksaan yang ada dalam hukum bukan merupakan psychis 

compulsion, tetapi fakta bahwa sanksi sebagai tindakan spesifik oleh aturan 

yang membentuk hukum. Elemen paksaan relevan hanya sebagai bagian dari 

isi norma hukum bukan sebagai suatu proses pikiran individu subjek norma. 

Hal ini tidak dimiliki oleh sistem moral. Apakah seseorang sungguh-sungguh 

menaati hukum untuk menghindari sanksi aturan hukum itu atau tidak 

berkenaan dengan keberlakukan hukum.72 

                                                             
72 Damang, Daya keberlakuan & Validitas Hukum, diakses dari  

http://www.negarahukum.com, pada 13 Mei 2017.  
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Sementara validitas hukum menurut Kelsen adalah eksistensi norma 

secara spesifik. Norma dikatakan valid jika ia merupakan bentuk pernyataan 

yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut mempunyai kekuatan 

mengikat (binding force) melalui tekanan sanksi terhadap seorang yang 

perbuatannya diatur, diperintahkan atau dilarang. Aturan adalah hukum. Dan 

hukum yang valid adalah norma. Hukum adalah norma yang memberikan 

sanksi.73 

Pendapat  yang sama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arief 

Sidharta,74 bahwa antara validitas (keabsahan/ geldigheid/ validity)  dan 

keberlakuan (gelding) itu berbeda. Validitas berkenaan dengan hukum 

berpikir logis atau kaedah logika. Sementara keberlakuan berkenaan dengan 

hukum berpikir yang legalis. Dalam konteks “keberlakuan hukum” memang 

ada gejala-gejala tertentu yang dapat diamati seperti perilaku pejabat, perilaku 

penegak hukum, dokumen-dokumen, perundang-undangan dan vonis hakim 

dalam suatu kerangka khusus yang dipahami sebagai suatu referensi khusus 

dipahami sebagai hukum. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum juga 

merupakan ciptaan pikiran. Keberlakukan normatif dari hukum juga hanya 

sebagai demikian dapat dimengerti dan dipikirkan. Ia tidak pernah sebagai 

demikian dapat ditemukan dalam kenyataan. Kenyataan merupakan hal yang 

                                                             
73 Ibid 

74 Dalam Damang, Ibid. 
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dipikirkannya. Dengan demikian pada keberlakuan hukum berlaku preposisi 

empirik atau informatif. 

Berkaitan dengan keberlakuan hukum, Ulrich klug, membagi 9 kategori 

keberlakuan, diantaranya:75 

1. Keberlakuan yuridis, keberlakuan ini mirip dengan positivistik 

sebagaimana  yang dikemukakan oleh Kelsen. 

2. Keberlakuakn etis, keberlakuan yang terjadi jika sebuah kaedah 

hukum memiliki sifat kaedah yang mewajibkan. 

3. Keberlakauan ideal, keberlakuan kategori ini dapat terwujud jika 

kaedah hukum bertumpu pada kaedah moral yang lebih tinggi. 

4. Keberlakuakn riil. Keberlakuan yang terwujud  dari suatu kaedah 

hukum yang berperilaku dengan mengacu pada kaedah hukum itu. 

5. Keberlakuan ontologis, merupan keberlakuan hukum yang akan 

kehilangan maknanya jika kaedah hukum dipositifkan oleh 

pembentuk undang-undang yang mengabaikan tuntutan 

fundamental dalam pembentukan aturan. 

6. Keberlakuan sosio relatif, suatu kaedah hukum hukum yang tidak 

memiliki kekuatan berlaku atau kekuatan berkelakukan secara 

yuridis, etis, dan riil namun masih menawarkan sesuatu kepada 

para teralamat atau subjek tertuju. 

7. Keberlakuakn dekoratif, keberlakuan kaedah hukum yang 

memilki fungsi sebagai lambang. 
                                                             

75 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, penterjemah B. Arief Sidharta, Citra Aditya 
Bandung, 1996, hlm. 148-149 
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8. Keberlakaun estetis, keberlakuan pada sauatu kaedah hukum yang

memilki elegansi tertentu.

9. Keberlakukan logical, suatu kaedah hukum yang secara internal

tidak bertentangan, memilki keuatan keberlakuan logikal.

Sementara itu, secara umum para ahli hukum mengemukakan bahwa 

agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan, peraturan 

perundang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan kekuatan berlaku. 

Ada tiga macam kekuatan berlaku antara lain sebagai berikut: 

1. Keberlakuan atau hal berlakunya secara yuridis atau formal

Hukum formal diketahui dan ditaati sehingga berlaku umum. 

Selama belum mempunyai bentuk, suatu hukum baru merupakan 

perasaan hukum dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum, 

oleh karenanya belum mempunyai kekutan mengikat.76  

Hukum akan mempunya kekuatan mengikat dan daya berlaku 

apabila sudah memiliki bentuk (berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 

Tahun 2011) dan kemudian disahkan atau diundangkan oleh lembaga 

yang berwenang. 

Selain itu, mengenai keberlakuan yuridis dikenal anggapan-

anggapan sebagai berikut:77 

76 E. Utrecht dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata 
Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti, hal. 45 

77 Dalam M. Satria, Fenomena PenegakanSupremasi Hukum Pada Pemilihan Umum Pasca 
Penetapan Calon legislatif tahun 2009, diakses dari Jurnal.unhalu.ac.id. pada tanggal 13 Mei 
2017. 
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a. Hans Kelsen menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai 

kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaedah 

yang lebih tinggi tingkatnya; 

b. W. Zevenbergen menyatakan, bahwa suatu kaedah hukum 

mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaedah tersebut, ”op de 

vereischte wrijze is tot stant gekomen” (Terjemahannya: 

”...terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan”); 

c. J.H.A Logemann mengatakan bahwa secara yuridis kaedah 

hukum mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan 

antara suatu kondisi dan akibatnya         

2. Keberlakuan sosiologi  

Kelakuan sosiologis maksudnya adalah berkaitan dengan efektivitas 

kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Mengenai hal ini dikenal 

dua teori: 

a. Teori Kekuasaan (”Machttheorie”; ”The Power Theory”) yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai 

kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh 

penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat; 

b. Teori Pengakuan (”Anerkennungstheorie”, ”The Recognition 

Theory” ) yang berpokok pangkal pada pendapat, bahwa 

kelakuan kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau 

pengakuan oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tadi tertuju. 
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3. Keberlakuan filosofis  

Artinya adalah bahwa kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-

cita hukum (”Rechtsidee”) sebagai nilai positif yang tertinggi 

(”Uberpositieven Wert”), misalnya, Pancasila, Masyarakat Adil dan 

Makmur, dan seterusnya. 

 




