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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Kebijakan formulasi dalam perumusan sistem pemidanaan meteril 

di Indonesia pada saat ini (Kuhp/WvS) berasal dari warisan jajahan belanda, 

yang penyusunannya lebih berorientasi pada pelaku Tindak Pidana. Nilai 

Filosofis yang menjadi latar belakang disusunnya Kuhp/WvS adalah 

individualism dan liberalism yang diilhami oleh aliran klasik/neo klassik 

yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku Tindak pidana. Ketentuan 

hukum tidak dapat dipisah-lepaskan dengan ketentuan induk dan 

Kuhp/WvS dan ketentuan UU pidana diluar KUHP.1 

Dalam Konsep terdapat pembaharuan ide yang merupakan 

kebijakan formulasi dan salah satunya adalah “Rechterlijk Pardon” atau ide 

pemaafan oleh Hakim ide tersebut merupakan terobosan baru yang di atur 

dalam konsep. Ide tersebut lebih memiliki cakupan nilai-nilai hukum yang 

hidup dan nilai hukum nasional yang lebih berorientasi pada nilai pancasila, 

yang dimana saat ini KUHP/WvS tidak mengatur ketentuan umum 

menegenai dapatnya dilakukan pemaafan oleh Hakim. 

Sehingga banyak kasus-kasus kecil seperti kasus pencurian kakao, 

sendal, dan bahkan hanya semangka di jatuhi pidana yang tidak sesuai. Dan 

1 Barda Nawawi arief, RUU KUHP BARU sebuah Restrukturalisasi Sistem Hukum Pidana 

Indonesia, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2012 hlm. 1-2.  
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hal ini juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam 

Masyarakat. 

Seperti diketahui umumnya negara hukum terdiri atas 3 (tiga) 

macam kekuasaan, yaitu Legeslatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Kekuasaan 

Legeslatif adalah membuat undang-undang, kekuasaal Eksekutif adalah 

kekuasaan yang melaksanakan undang-umdang, dan kekuasaan Yudikatif 

dalalah kekuasaan mengadili atas undang-undang.2 Kekuasaan yudikatif ini 

lah yang mempunyai kaitan dengan adanya konsepan Rechterlijk Pardon, 

karena dalam ranah peradilan Majhelis Hakim memutus suatu perkara 

hanya memungkinkan 3 (tiga) kemungkinan yaiut :3  

1 Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana (verorrdeling tot 

enigerlel sanctie) , pemidanaan dijatuhkan apabnila pengadilan 

berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan menyakinkan. 

2 Putusan bebas (vrijk spraak), putusan bebas di jelaskan dalam Pasal 

191 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas dijatuhkan apabila 

pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, 

kealahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 

tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.  

3 Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht 

vervilging), putusan lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum di jatuhkan menurut 

HUKAP apabila pengadilan berpendapart bahwa perbuata yang 

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan 

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari 

segala tuntutan hukum.  

 

Suatu putusan pemidanaan dan penjatuhan pidana ini di gunakan 

apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan 

                                                           
2 Abu Daud Busroh, 2010, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 85 
3 M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar 

Garafika, hlm 347-354.  
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meyakinkan sesuai pasal 183 KUHAP4. Atau dengan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-bener terjadi dan bahwa terdakwa benar bersalah melakukan 

perbuatan tersebut. 

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud putusan 

bebas adalah putusan yang di jatuhkan oleh pengadilan berpendaoat bahwa 

dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan5. Maka 

bisa di ambil kesimpulan bahwa putusan bebas dapat di jatuhkan apabila 

tidak memmenuhi asas pembuktian secara negatif dan atau tidak memenuhi 

asas batas minimum pembuktian. Oleh karenannya suatu putusan bebas 

setidaknya di dasarkan yakni (1) tidak terpenihinya asas pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif, dan atau (2) tidak terpenuhinya asas 

betas minimum pembuktian.  

Sedangkan yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum di jatuhkan menurut KUHAP “jika pengadilan berpendapat 

bahwa pebuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 

perbuatan ini bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa di putus 

lepas dari segala tuntutan hukum”6. Artinya putusan ini dijatuhkan apabila 

pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak 

                                                           
4 Telusuri Pasal 183, Kitap Undang-Undang Hukum Aacara Pidana (KUHAP). 
5 Telusuri Pasal 191 ayat ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
6 Ibid. 
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pidana. Oleh karena itu, apa yang didakwakan kepada terdakwa pada 

putusan lepas cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun oerbuatan 

yang didakwakan kepada terdakwa tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak 

melawan hukum atau ada alasan pemaaf (feit d’excuse)7. 

Karena hanya terdapat tiga kemungkinan tersebut maka di sisnilah 

muncul pertanyaan tentang bagaimana apabila terdakwa dinyatakan 

bersalah dan terbukti secara sah, menyakinkan sesuai dengan pasal 183 

KUHAP8. tetapi perbuatan tersebut dirasa merupakan tindak pidana yang 

tidak harus di jatuhkan pidana karena dasar dari pertimbangan Hakim 

dengan melihat rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat dan yang 

sesuai dengan nilai Pancasila. 

Dengan di latar belakangi oleh hal tersebut maka muncullah suatu 

kebijakan formulasi yaitu ide pemaafan hakim atau Rechterlijk Pardon, atau 

nonimposing ofpernalty, atau disprnsa de pena. Yang mengartikan bahawa 

dengan menyatakan seorang terbukti secara sah dan menyakinkan, namun 

tidak di jatuhkan atau di berik pemidanaan, walaupun pemaknaan secara 

filosofis Rechterlijk Pardon, atau nonimposing ofpernalty, atau disprnsa de 

pena ini belum tentu di dasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa di 

dasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek, tetapi ketiganya 

mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun 

terdakwa terbukti).  

                                                           
7 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 286-287. 
8 Ardhan Adery Saputro, 2016, Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam 

Rancangan KUHP, Jurnal Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 1, hlm 3. 
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Konsepan baru ini sebagai Dasar Hakim dalam memutus dengan 

menggunakan Rechterlijk Pardon dalam sistem pemidanaan yang diatur 

dalam RUU-HP edisi 09 Juli 2018  pasal 60 ayat (2) 9: 

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada 

waktu dilakukna perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan 

dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan 

tindakan dengan pertimbangankan segi keadilan dan kemanusiaan” 

 

Pengaturan ini mengandung nilai kemasyarakatan yang sesuai 

dengan karakter bangsa Indonesia (Pancasila), selain itu tujuan tersebut 

lebih integratif dengan lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana 

dibanding dengan perbuatan pidana. Dan memberikan kemungkinan untuk 

tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukukti 

melakukan suatu tindak pidana. 

Dalam perumusan Pasal 58 ayat (2) RUU-HP per 09 Juli 2018 juga 

tidak kalah penting dengan menjelaskan bahwa “pemidanaan tidak 

dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”10 

hal ini yang membuktikan bahwa tujuan pemidanaan pada KUHP yang akan 

datang sangat berorientasi pada kemanusiaan dan memungkinkan Hakim 

dapat memaafkan terdakwa11. 

Munculnya konsep Rechterlijk Pardon dalam Undang-Undang 

Hukum Pidana yang baru membuat bahwa hukum pidana yang akan datang 

nantinya merupakan bentuk reaksi dari berlakunya hukum progresif dalam 

                                                           
9 Telusuri pasal 60 ayat (2) undang-undang Hukum Pidana per 09 Juli 2018. 
10 Telusuri Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana per 09 Juli 2018. 
11 Ena Feriana, 2017, Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam 

Pembaharuan Sistem Pemidaan Indonesia, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 1, hlm 5.  
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pemikira Satjipto Raharjo, bahwa hukum itu untuk manusia dan hukum 

progresif merupakan hukum dengan mengemban nilai keadilan di 

dalamnya,12 dan bahwa hukum bukan hanya sekedar peraturan dan logika, 

tetapi juga soal kepekaan nurani.13 

Berdasarkan ketentuan pasal 10 undang-undang nomor 14 tahun 

1970 (LNRI 1970-74; TLNRI 2951) tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kekuasaan kehakiman ditentukan ada empat macam yuridiksu pengadilan 

yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata 

usaha negara. Dalam hal putusan hakim bersifat pemaafan ini atau 

rechterlijk pardon, wewenang pengadilan ada pada wewenang peradilan 

umum. Jadi rechterlijk pardon ini hanya bisa di putus dalam peradilan 

umum saja. 

Recterlijk Pardon yang di rumuskan dalam kebijakan formulasi 

merupakan suatu koreksi adanya asas legalitas yang dirumuskan dalam 

pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung pengertian, bahwa ketentuan 

pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu 

tindak pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalan undang-

undang itu diberlakukan.14 membuat Hakim ketika menggunakan putusan 

pemaaf (rechterlijk pardon) merasa dibingungkan, karena harus memilih 

mana yang harus di utamakan. 

                                                           
12 Faisal, Pemaknaan Hukum Progresif dalam Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Raharjo, 

(Yogyakarta; Thafa Media 2015) hlm 18. 
13 Ibid, hlm 23. 
14 Tongat, Dasar – Dasar Hukum Pidana Dalam Prespektif Pembaharuan, (Malang UMM 

Pres, 2012), Hlm. 45. 
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Asas legalitas ini juga mengartikan bahwa ketika terdapat suatu 

kejahatan dan atas kejahata tersebut yang sudah dilakukan sudah terdapat 

undang-undang yang mengatur sebelumnya, maka seseorang yang 

melakukan perbuatan tersebut harus di kenakan sanksi pemidanaan sesuai 

dengan hukum positif atau undang-undang yang mengatur perbuatan 

tersebut.  

Asas legalitas ini dipakai dalam bentuk undang-undang pada saat 

pecahnya revolusi Perancis yang dinyatakan dalam Pasal 8 “Declaration des 

droits de L’homme et du citoyen”1789, yang bunyinya: Tidak ada sesuatu 

yang boleh di pidana selain karena suatu wet yang ditetapkan dalam undang-

undang dan diundangkan secara sah.15 

Asas legalitas ini mengandung tiga unsur yang bersifat hakiki, yaitu 

(1) Hukum pidana yang berlaku harus berbentuk tertulis, (2) Perundang-

undangan pidana tidak boleh berlaku surut dan. (3) Tidak diperbolehkan 

menggunakan analogi. 

Untuk menjamin kepastian hukum maka peraturan perundang-

undangan yang berlaku harus berbentuk tertulis. Hukum yang berlaku hanyalah 

undang-undang, diluar undang-undang tertulis bukan merupakan suatu hukum. 

Dengan bentuknya yang tertulis ini memudahkan hakim dalam memeriksa dan 

memutus suatu perkara, karena hakim hanya menerima perkara yang sudah 

jelas hukumnya, tidak usah repot-repot mencari hukum apa yang akan 

diberlakukan karena sudah tersedia. Berdasarkan uraian di atas penulis tertrik 

                                                           
15 Moelyatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta,hlm 24. 
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untuk membahas tentang “Analisa Tentang Penerapan Konsep Rechterlijk 

Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau 

Dari Asas Legalitas”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1 Bagaimana penerapan konsep Rechterlijk Pardon kaitannya dengan 

pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia ?  

2 Bagaimana konsepan Rechterlijk Pardon  dalam pembaharuan 

sisitem pemidanaan di Indonesia jika di tinjau dari Asas Legalitas ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1 Untuk menegtahui penerapan konsep Rechterlijk Pardon dalam 

pembaharuan sistem pemidanaan di Indomnesia. 

2 Untuk konsepan Rechterlijk Pardon dalam pembaharuan sisitem 

pemidanaan di Indonesia jika di tinjau dari Asas Legalitas. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1 Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami bagaimana 

penerapan konsep Rechterlijk Pardon dalam pembaharuan sistem 

pemidanaan di Indonesia.  

2 Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Rechterlijk Pardon 

dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia jika di tinjau 

dari asas Legalitas.  
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E. Kegunaan Penelitian  

1 Kegunaan Teoritis 

Secara Teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

serta sebagai bahan bagi Negara yang bnerkewajiban untuk 

merumuskan pembaharuan hukum pidana terutama penambahan ide 

“Rechterlijk Pardon” dengan memandang beberapa asas yang 

berlaku saat ini,  

2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap Penegak Hukum dan Pengamat Hukum serta Mahasiswa 

Hukum agar mengetahui bahawa bagaimana menerapkan 

pembaharuan pemidanaan yeitu Rechterlijk Pardon jika di tinjau 

dari Asas Legalitas. 

 

F. Metode Penelitian  

1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu 

penelitian yang menggunakan data hukum sekunder.16  

2 Bahan Hukum 

                                                           
16 Dyah Ochtorina. A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). sinar Grafika. Jakarta 

2014. Hal 20 
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a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat. 

Bahan hukum yang mengikat antara lain : 

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c) Rancangan Undang-Undamng KUHP. 

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman 

e) Peraturan Perundang-undangan yang terkait.   

b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum yang ditulis 

oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis 

hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, putusan 

pengadilan dan lain sebagainya.17 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder.18 Bahan hukum tersier yang digunakan 

oleh penulis adalah : 

a) Kamus Hukum 

b) Website Resmi  

c) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

                                                           
17 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011. 

Hal 141 
18 Soerjono Soekamto. Sri Mudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. 

Rajawali Pers. Jakarta. 2004. Hal 13 
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d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Sesuai dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi 

kepustakaan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta 

melalui penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh 

data baik literatur maupun akses internet, artikel serta sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

e. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan penulis adalah normatif 

menggunakan analisis kualitatif. Metode penafsiran yang 

digunakan dalam  penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua 

metode antara lain : 

a) Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata 

bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat 

undang-undang untuk menyatakan maksud dan 

kehendaknya. 

b) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang 

menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain 

dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan 

atau pada undang-undang hukum lainnya, atau membaca 

penjelasan suatu. perundang-undangan, sehingga dapat 

mengerti maksudnya. 
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BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat 

landasan yang bersifat ideal das sollen dan kenyatan das sein 

yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak di kaji lebih 

mendalam, Rumusan masalah yang diturunkan dari latar 

belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan 

dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kegunaan, metide dan sistematika penelitian untuk 

mempermudah penyusunan penulisan hukum ini. 

BAB II : TINJAUNAN PUSTAKAN 

Dalam bab ini berisikan tentang paparan kajian-kajian teoritik 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang 

mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di 

bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis 

memilih kerangka teori dan konseptual mengenai: (1) kajian 

rechterlijk pardon secara konseptual, filosofis, dan historis. (2) 

tinjauan umum asas legalitas, (3) Tinjauan umum pasal terkait 

rechterlijk pardon, (3) teori pemaaf dan pembenar 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok pembahasan 

sebagai obyek kajian dalam penulisan, fokus permasalahan yang 

dikaji dalam bab ini mengenai konsepan Rechterlijk Pardon dalam 

pembaharuan sistem pemidanaan di indonesia, dan tinjauan antara 
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Rechterlijk pardaon dengan Asas Legalitas. Tersebut akan di 

uraikan dengan sistematikan penulisan serta penggunaan bahan 

hukum yang telah disebutkan diatas, sehingga dapat ditemukan 

jawaban dari permasalan tersebut.  

BAB IV : PENUTUP 

Bab IV ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan ini 

ysng berisikan kessimpulab dari pembahasan Bab III, dan 

berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan 

yang diteliti.  

 


