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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
A. Teori-Teori Tentang Pidana Dan Pemidanaan 

Teori hukum pidana menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja 

itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang 

diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang 

ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh 

kesadaran. 

Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan 

pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap 

akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana. 

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain: 

1. Teori Kehendak (willstheorie) 

Teori kehandak yang diajarkan oleh Von Hippel dengan karanganya tentang “Die 

Grenze von Vorzatz und Fahrlassigkeit” menerangkan bahwa sengaja adalah 

kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan 

akibat dari perbuatn itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan 

yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu 
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pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia 

menghendaki akibatnaya, ataupun hal ikhwal yang menyertai. 

2. Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan (voorstellingstheorie) 

Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank 

dengan karanganya tentang “Vorstelung un Wille in der Moderner Doluslehre” 

menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang 

menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya 

pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat 

atau hal ikhwal yang menyertai. 

Menurt teori kehendak (willstheorie) adalah hal baik terhadap perbuatnnya 

maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh 

si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, 

akibat dan hal ikhwal yang menyertai. Sebaliknya menurut teori 

pengetahuan/membayangkan/persangkaan (voorstellingstheorie) bahwa aakibat 

atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, 

sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja. 

Sehubungan dengan hal tersbut, menurut Noodle Frank (Moeljatno, 2009: 55) 

memberikan pendapat mengenai teori kehendak (willstheorie) sebagai berikut: 

”..........dalam kehidupan sehari- hari seseorang yang hendak membunuh 
orang lain, lalu menembakkan pistol dan pelurunya meletus ke arah sasaran, 
maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi 
akibatnya belum tentu timbul karena meleset pelurunya, yang oleh karena 
itu si pembuat bukannya menghendaki akibatnya melainkan hanya dapat 
membayangkan/menyangka (voorstellen) bahwa akibat perbuatannya itu 
akan timbul. Akibat mati seperti itu tidak tergantung pada kehendak 
manusia, dan tepatlah alam pikiran dari voorstellingstheorie. De 
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voorstellingstheorie dari Frank menjadi teori yang banyak penganutnya, dan 
untuk teori ini diikuti jalan piikiran bahwa voorstellingstheorie lebih 
memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan 
(gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu 
sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagi 
pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan 
dengan motif (alsan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan”. 

Teori tentang hukuman atau pemidaaan menjelaskan bahwa hukuman sebaiknya 

didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masarakat, 

yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa memberatkan 

unsur lain sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan 

keadilan hukum dapat tercapai (Kartosapoetra, 1988: 55). 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, pada dasarnya masalah pemidanaan 

berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila 

menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan 

bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Pada masa 

sekarang ini telah umum diterima pendapat bahwa yang menjatuhkan pidana 

adalah negara atau pemerintah dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah. 

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana selalu dihadapkan dengan suatu 

paradoxaliteit yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut : 

Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin supaya 

pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang 

sebaliknya, pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan 

hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang, 

misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah negara 

membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, 
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sedangkan pada pihak lain, pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang 

hendak dilindungi dan dibela itu (Kartosapoetra, 1988: 62). 

 
Tujuan pemidanaan menurut Konsep KUHP Tahun 2008 dijelaskan dalam Pasal 

54, adalah sebagai berikut : 

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

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadikannya orang yang baik dan berguna. 

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

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. keseluruhan teori pemidanaan 
baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan 
perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang 
bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi 
sudah tercakup didalamnya. 

 
 
Menurut Moeljatno (2009: 57) dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus 

tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi 

masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat 

kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pemidanaan berupa 

memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk 

memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Di dalam pemidanaan 

terdapat beberapa teori antara lain teori teori absolut, teori pembalasan, teori 

relatif, dan teori gabungan. 

 
a. Teori Absolut atau Teori pembalasan 

 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan 

kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada 

sebagai suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Ada 
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pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi 

dasar pembenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu 

sendiri, terlepas dari manfaat yang harus dicapai. 

 
Menurut Imanuel Kant memandang pidana sebagai ”Kategorische imperatif” 

yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan, 

sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan. Tuntutan keadilan yang sifatnya 

absolut ini terlihat pada pendapat Imanuel Kant (Muladi dan Barda Nawawi, 

1998:11) dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut: 

“... pidana tidak pernah dilaksnakan 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.” 

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah (Djisman Samosir, 1992:9) 

juga memberikan pendapat sebagai berikut: 

“teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang 
praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang 
mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak 
ada, karena melakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat 
penjatuhan pidana.” 

 
 
b. Teori Relatif 

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu 

pidana. Memidana bukanlah sekedar untuk pembalasan saja tetapi mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya 

sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Johan Andeneas 

(Muladi dan Barda Nawawi, 1998:16) teori ini disebut juga sebagai “teori 

perlindungan masyarakat” (the theory of social defence). Karena teori ini juga 
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memasyarakatkan adanya tujuan dalam pemidanaan maka sering juga disebut 

sebagai teori tujuan (utilitarian theory).  

 
Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuanya. 

Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan). 

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi 

dua istilah, yakni : 

1) Prevensi/pencegahan umum (Generale Preventie)  

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk 

mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh 

pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk 

menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana 

dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk 

tidak melakukan tindak pidana. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:18). 

Johan Andreas (1998:18) terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian 

prevensi umum, yaitu : 

1. Pengaruh pencegahan; 

2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral; 

3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap 

hukum 

 
2) Prevensi/pencegahan khusus (speciale preventie) 

Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, 

yang menekankan tujuan pidana adalah agar terpidana tidak mengulangi 

perbuatanya lagi. Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana 
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untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan 

harkat dan martbatnya. Teori tujuan pidana ini dikenal pula dengan sebutan 

reformation atau rehabilitation theory. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:18)  

 
c.  Teori Gabungan 

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. 

Menuirut teori gabungan, tujuan pemidanaan selai membahas kesalahan penjahat 

juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, 

dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang 

adil (Djasmin Samosir, 1998:13). 

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran 

yang mempengaruhi (Andi Hamzah, 1986:22-23), yakni : 

1) Teori gabungan menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya berguna 

bagi masyarakat. Zeverbergen mengatakan, bahwa makna tiap-tiap pidana 

untuk melindungi tata hukum dan pemerintah. 

2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. 

Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuanya ialah melindungi 

kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai pencegahan 

umum. 

3) Teori gabungan yang memandan sama pembalasan dan pertahanan tata tertib 

masyarakat. 

 
Begitu pula Roeslan Saleh (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:22) mengemukakan 

dalam bukunya yang berjudul “Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana”, bahwa 
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pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum 

pidana, yakni : 

a). Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya 

untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan 

pencegahan kejahatan. 

b). Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula 

penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reksi atas sesuatu yang bersifat 

tidak hukum. 

Berkaitan dengan hal tersebut, teori tujuan dan pedoman pemidanaan 

sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (2009: 34), maka dalam usaha 

pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah 

urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam Konsep KUHP Tahun 2008, jenis 

pidana dan aturan pemidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta 

mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. 

Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pemidanaan dalam Konsep KUHP 

Tahun 2008 itu di antaranya sebagai berikut: 

a. Teori Tujuan Pemidanaan 

Konsep KUHP Tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam 

Pasal 54 yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan 

konflik yang ditimbulkan oelh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, 

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana 

dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan 

membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
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b. Teori Pedoman Pemidanaan 

Konsep KUHP Tahun 2008 menjelaskan bahwa pedoman pemidanaan dalam 

Pasal 55 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. 

Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku 

tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan 

tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan 

sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah 

melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak 

pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, 

pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak 

pidana dilakukan dengan berencana. 

Menurut Moeljatno (2009: 46), teori tujuan dan pedoman pemidanaan ini 

merupakan implementasi ide dan teori individualisasi pidana yang belum 

dikenal (belum dicantumkan) dalam KUHP sekarang. Dirumuskannya 

pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 bertolak dari pokok 

pemikiran bahwa: 

1) Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan 

(purposive system). Dirumuskannya pidana aturan pemidanaan dalam 

undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai 

tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan.  

2) Secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian 

proses dan kebijaksanaan yang konkretisasinya sengaja dirancanakan 

melalaui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” 

oleh aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” atau aparat pelaksana 
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pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu 

sebagai satu kesatuan system pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan 

dan pedoman pemidanaan. 

3) Sistem pemidanaan yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti 

memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya 

tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman 

pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan 

sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi 

pemidanaan yang jelas dan terarah 

B. Asas-Asas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar hukum umum dari 

seluruh peraturan perundang-undangan khusus dalam upaya penegakan hukum 

pidana di Indonesia. Undang-Undang ini dijadikan landasan dalam menjerat setiap 

pelaku tindak pidana. Maka dari itu, untuk mengetahui mengenai hukum pidana, 

ada baiknya bagi kita untuk mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dahulu. 

Kitab Undang-Undang Hukun Pidana (KUHP) berbeda dengan Kitab Undang-

Undang Hukun Acara Pidana (KUHAP). KUHP mengatur mengenai tindakan-

tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan hukumannya. Sedangkan KUHAP 

berisikan pedoman yang mengatur mengenai cara aparat penegak hukum dalam 

mengungkapkan suatu tindak pidana. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia, maka asas-asas penegakan hukum yang 

telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman, ditegaskan lagi dalam KUHP guna menjiwai setiap pasal atau ayat 

agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan 

penegakan hukum pidana di Indonesia. Secara ringkas asas-asas tersebut adalah: 

1. Asas legalitas 

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana 

dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi 

(Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali). 

2. Asas Lex Certa  atau  Asas Bestimmtheitsgebot 

Dimaksudkan sebagai kebijakan legislasi dalam merumuskan undang-undang 

harus lengkap dan jelas tanpa samar-samar (Nullum Crimen Sine Lege Stricta) 

agar terwujud kepastian hukum. 

3. Asas Non Retroaktif  atau  Asas Lex Temporis Delicti 

Menentukan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana tidak dapat 

diberlakukan surut (retroaktif) akan tetapi harus bersifat prospectif. 

4. Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta 

  Tidak boleh menggunakan analogi di dalam menerapkan Undang-undang 

pidana. 

5. Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta 

  Bahwa untuk memidana seseorang atau badan hukum harus berdasar atas 

hukum tertulis (written law), Suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih 

dahulu dalam Undang-undang pidana. 
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6. Asas Territorial 

  Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang 

yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Asas ini diperluas lagi 

bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap 

oarang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam perahu 

Indonesia. 

7. Asas Personalitas (Nasional Aktif) 

  Peraturan hukum Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, yang 

melakukan tindak pidana baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

8. Asas Perlindungan (Azas Nasional Pasif) 

  Aturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang 

menyerang kepentingan umum negara Indonesia, baik itu dilakukan warga 

negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan di luar Indonesia. 

9. Asas Universal 

  Peraturan-peraturan Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana 

baik itu dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri dan juga dilakukan oleh 

warga negara sendiri ataupun warga negara asing. 

(Luhut M.P. Pangaribuan, 2008: 3). 

Sehubungan dengan hal tersebut maka asas-asas penegakan hukum yang telah 

dirumuskan dalam dalam KUHP sudah saatnya dilakukan pembaharuan. Pada 

dasarnya pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai sejak masa permulaan 

berdirinya Republik Indonesia. Pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 

1945 menentukan: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung 

berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. 
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Adanya aturan peralihan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan 

hukum. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan yang ada pada zaman 

penjajahan masih tetap berlaku di mana pemberlakuan peraturan-peraturan 

tersebut disesuaikan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara yang 

merdeka. Pada tanggal 26 Februari 1946 pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dalam Pasal 

V menyebutkan kriteria Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian 

sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik 

Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap 

seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku (Barda Nawawi Arif, 2002: 74). 

Berkaitan dengan hal tersebut maka sejak saat itulah dapat dikatakan 

pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai. Peraturan dalam hukum pidana 

merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu 

berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan 

hukum bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Dapat 

diperhitungkan bahwa KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat 

individualistis-kapitalistis itu bercorak lain dari KUHP di negara-negara Eropa 

Timur yang berpandangan politik sosialis. Indonesia yang pandangan politiknya 

didasarkan pada pancasila. Untuk itu, pandangan tentang hukum pidana erat sekali 

hubungannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan 

kriminalitas (kejahatan). 

Hukum pidana merupakan suatu cerminan masyarakat yang merefleksikan nilai-

nilai yang menjadi dasar masyarakatnya, sehingga perubahan nilai nilai 
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masyarakat, maka hukum pidananya pun berubah. Dengan demikian, berarti telah 

tiba saatnya untuk merombak tata hukum pidana dan hukum pidana yang masih 

berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar yang berasal dari zaman kolonial dan 

menggantinya dengan hukum pidana Indonesia. 

Asas-asas dan dasar-dasar pokoknya berdasarkan dan berlandaskan pancasila. 

Usaha pembaharuan hukum pidana didasarkan pada politik hukum pidana dan 

politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat 

saat ini dan untuk saat yang akan datang. Atas dasar prinsip itulah, prinsip yang 

telah ada diteruskan atas dasar prinsip wawasan nusantara di bidang hukum dan 

kodifikasi atas dasar keanekaragaman masyarakat Indonesia. Pencapaian sasaran 

ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan hukum dan perasaan keadilan oleh 

masyarakat Indonesia yang beraneka ragam (Anthon F. Susanto, 2004: 21). 

Objek pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan pancasila 

sehingga pembaharuan itu tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan 

nilai-nilai kemasyarakatan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. 

Kebijakan bangsa Indonesia dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal II Aturan 

peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melaksanakan pembaharuan hukum 

pidana melalui dua jalur antara lain, pembuatan konsep rancangan undang-undang 

hukum pidana nasional dan pembaharuan perundang-undangan pidana yang 

maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang 

(Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003: 43). 
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Pembaharuan hukum pidana Indonesia dan penegakan hukum pidana juga harus 

dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-

nilai hukum di dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai religius dan nilai-nilai 

budaya/adat. 

C.   Pembaharuan Asas-Asas Dalam Konsep KUHP Tahun 2008 

Pembaharuan hukum pidana beserta asas-asas di dalamnya disebabkan oleh 

perkembangan masyarakat, undang-undang yang ada tidak lagi memadai terhadap 

perubahan norma atau adanya perkembangan tekhnologi dalam masyarakat, serta 

adanya keadaan yang mendesak sehingga perlu diadakan peraturan khusus, karena 

begitu sulitnya sistim pembuktiannya. Selain kajian komparasi dan harmonisasi 

dari sudut traditional and religius law system, pembaharuan hukum pidana 

nasional juga dituntut untuk melakukan kajian komparasi dan harmonisasi dengan 

perkembangan pemikiran dan ide-ide mutakhir dalam teori/ilmu hukum pidana 

dan dalam kesepakatan global. Ide-ide tersebut antara lain mengenai ide 

keseimbangan antara perevention crime, treatment of offender, dan treatment of 

society, keseimbangan antara social welfare dan social defence, keseimbangan 

orientasi antara offender (individualisasi pidana) dan victim, ide penggunaan 

double track system (antara pidana atau punishment dan tindakan atau treatment), 

ide penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif, ide modifikasi pidana 

(modification of sanction, dan ide pemaafan atau pengampunan hakim (rechterlijk 

pardon/judicial pardon/dispense de pena) (http://www.hukumonline.com. 

/pembaharuan KUHP Nasional, akses 03 Juni 2010). 

 

http://www.hukumonline.com/
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Berkaitan dengan hal tersebut maka ide keseimbangan mencakup keseimbangan 

monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu, keseimbangan 

antara perlindungan atau kepentingan prilaku tindak pidana, keseimbangan antara 

unsur atau faktor objektif dan subjektif, keseimbangan antara kriteria formal dan 

materiel, keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas dan keadilan, dan 

keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global. Ide dasar keseimbangan 

itu diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu masalah 

tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta masalah 

tindak pidana dan pemidanaan, dan juga mempertimbagkan dan memberi tempat 

pada hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis  

Sehubungan dengan hal itu mengenai kesalahan dan pertanggung jawaban pidana 

menurut Chairul Huda (2009: 23), masih menyisakan berbagai persoalan dalam 

hukum pidana, hal ini bukan saja di lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam 

praktek hukum peradilan di Indonesia, menunjukan belum ada kesamaan dalam 

pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. 

Menurut Sudarto (1986: 77), bahwa pengaruh hukum pidana hanya dapat terjadi 

disuatu masyarakat yang yang mengetahui tentang sanksi pidana. Intensitas 

pengaruh tersebut tidak sama untuk semua tindak pidana, terhadap tindak pidana 

yang dianggap masyarakat merupakan tindak pidana ringan, maka ancaman tindak 

pidana yang berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk 

mencegah perbuatan tersebut. Namun demikian, ancaman pidana yang berat tidak 

akan banyak artinya jika tidak dibarengi dengan penjatuhan pidana yang berat 

pula. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Barda Nawawi Arief (2002: 34), 

mengemukakan bahwa usaha usaha penanggulangan kejahatan banyak dilakukan 

dengan berbagai cara namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu usaha 

penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya 

berupa pidana. Namun demikian usaha ini masih sering dipersoalkan. Sehingga 

penggunaan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan, dalam usaha 

pengendalian perbuatan anti sosial terhadap seseorang yang melanggar hukum, 

merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. 

Berdasarkan hal tersebut mengenai pemberian pidana dengan menggunakan 

sanksi pidana, menurut Sudarto (1986: 93), menegaskan bahwa hakim 

menentukan pemberian sanksi pidana, dengan batas-batasnya, selanjutnya 

pelaksanaanya diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan, serta 

berkewenangan untuk melaksanakan pembebasannya secara bersyarat, sehingga 

pemberian pidana mempunyai dua arti, yakni Pertama, secara umum menyangkut 

pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel hukum pidana. Kedua, secara 

konkrit, menyangkut berbagai badan atau jawatan yang mendukung dan 

melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.  

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan upaya hukum, termasuk hukum 

pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam 

bidang kebijaksanaan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijaksanaan 

penegakkan hukum, inipun termasuk dalam bidang kebijaksanaan sosial, yaitu 

segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai 
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suatu masalah yang termasuk masalah kebijaksanaan, maka pengunaan hukum 

pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan 

dalam bidang kebijaksanaan, karena pada hakekatnya dalam masalah 

kebijaksanaan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari 

berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau 

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya 

merupakan problem sosial , tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan, 

sehingga dilihat dari sini, maka ada yang mempermasalahkan, apakah perlu 

kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan 

sanksi pidana (Lobby Loqman, 1996: 30). 

Pembaharuan hukum pidana beserta asas-asas di dalamnya yang tercermin dalam 

Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2008, maka dapat 

dianalisa mengenai pidana dan tindakan sebagai implementasi keseimbangan 

yaitu tujuan pemidanaan yang bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum 

pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan, dan pidana hanya 

merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, maka Konsep KUHP Tahun 

2008 merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua 

sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Hal ini 

dapat diwujudkan dengan dimunculkannya beberapa asas di dalam Konsep KUHP 

Tahun 2008 antara lain adalah: 

1.  Asas Rechterlijk Pardon / Judicial Pardon (permaafan Hakim) 

2.  Asas Culpa In Causa (penghapusan pidana) 

3.  Asas Strict Liability (pertanggungjawaban mutlak) 

4.  Asas Vicarious Liability (pertanggungjawaban bersama/korporasi) 
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Munculnya beberapa asas baru di dalam Konsep KUHP Tahun 2008 tersebut 

merupakan pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam penyelesaian perkara 

pidana. Dengan demikian, lex certa (rumusan delik yang kurang jelas), lex scipta 

(penrapan undang-undang berdasarkan analogy), dan lex stricta (pemidanaan 

berdasarkan kebiasaan) dapat tidak berarti jika tujuan keadilan menghendakinya. 

Hal ini merupakan sistem baru yang tidak terdapat dakam KUHP manapun di 

dunia. Konsep ini dapat digunakan dalam melindungi seseorang ketika suatu 

perbuatan yang sekalipun dapat dikatakan tindak pidana, tetapi hal itu dilakukan 

untuk tujuan yang lebih besar (keadilan) (Chairul Huda, 2009: 61). 

 
D.  Pengertian Asas Rechterlijk Pardon / Judicial Pardon 

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Konsep KUHP Tahun 2008 bahwa 

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu 

dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar 

pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan 

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. 

 
Menurut Chairul Huda (2009: 103), Asas Rechterlijk Pardon / Judicial Pardon 

adalah Kewenangan hakim untuk memberi maaf dengan tidak menjatuhkan sanksi 

pidana/tindakan apa pun terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana 

dengan tujuan adalah untuk keadilan. 

 
Ketentuan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 selain memuat tujuan dan pedoman 

pemidanaan, juga memuat adanya ketentuan mengenai pedoman pengampunan 

hakim (rechtelijk pardon) yang berpedoman pada Pasal 55 Ayat (2) Konsep 
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KUHP Tahun 2008. Pedoman pengampunan hakim merupakan implementasi dari 

ide individualisasi pidana. Dengan dasar ini maka hakim masa mendatang 

diperbolehkan memaafkan orang yang nyata-nyata melakukan tindak pidana 

dengan alasan keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan. Aturan 

pengampunan hakim tersebut tidak ada dalam KUHP sekarang. 

E. Asas Rechterlijk Pardon / Judicial Pardon Pada Konsep KUHP Tahun 
2008 Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) menunjukkan 

mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar 

pendekatan sistem. 

Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang 

menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada 

penentuan pidana. Sedangkan Criminal justice system adalah interkoneksi antar 

keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Anthon 

F. Susanto,  2004: 91). 

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan 

yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut: 

a.  Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. 

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi kembali kejahatannya. 
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Sistem peradilan pidana tersebut merupakan jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum 

pelaksanaan pidana. Namun, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. 

Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian 

hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Berbagai pandangan 

mengenai sistem peradilan pidana yang berbeda dengan sudut pandang yang 

berbeda pula. Sistem peradilan pidana merupakan konstruksi sosial yang 

menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya ada aparatur hukum, 

advokat, terdakwa serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun 

dunia (realitas) yang mereka ciptakan (Barda Nawawi Arif, 2002: 75). 

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana di atas maka penyusunan Konsep 

KUHP Tahun 2008 dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk 

melakukan pembaharuan hukum pidana (criminal law reform), khususnya 

pembaharuan KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) warisan zaman kolonial 

Belanda. Pembaharuan hukum pidana (criminal law reform), pada hakikatnya di 

samping menggantikan produk KUHP warisan kolonial dengan produk nasional, 

juga merupakan bagian integral dari ide dan tujuan yang lebih besar, yaitu 

kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan sistem hukum 

nasional yang modern yang mengandung pula elemen nuansa negara yang 

berdaulat dan demokratis, baik yang berkaitan dengan struktur, substansi maupun 

kultur hukumnya (Chairul Huda, 2009: 97). 

 
Kewenangan hakim untuk memberi maaf (rechterlijk pardon) dengan tidak 

menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun, diimbangi pula dengan adanya asas 
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culpa in causa atau asas actio libera in causa yang memberi kewenangan kepada 

hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun 

ada alasan penghapus pidana. 

Adapun pengaturan masalah Pidana dan Tindakan, implementasi ide 

keseimbangan pada Konsep KUHP Tahun 2008 dalam sistem peradilan pidana 

antara lain : 

1. Tujuan Pemidanaan (The Aim of Punishment). 
Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana 
merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan purposive system atau 
teleological system dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai 
tujuan, maka Konsep KUHP Tahun 2008 merumuskan tujuan pemidanaan 
yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan 
masyarakat (general prevention) dan perlindungan/pembinaan individu 
(special prevention). 

2.  Syarat Pemidanaan. 
Jika tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, maka 
syarat pemidanaan menurut Konsep KUHP Tahun 2008 juga bertolak dari 
keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan 
individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau 
asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas 
kemasyaraktan) dan asas kesalahan atau culpabilitas (yang merupakan asas 
kemanusiaan atau individual). 

3. Pengembangan sanksi-sanksi alternative (alternative sanctions) terhadap 
pidana kemerdekaan (imprisonment) jangka pendek di bawah satu tahun 
(short prison sentence), berupa pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan 
pidana denda, untuk menghindari daya destruktif dari pidana pernjara. 

4. Dalam rangka perkembangan HAM yang berkaitan dengan anak, maka secara 
eksplisit diadakan pengaturan tentang juvenile justice berupa Pidana dan 
Tindakan Bagi Anak. Dalam hal ini juga ditegaskan batas minimum umum 
pertanggungjawaban pidana (the minimum age of criminal respomsibility), 
yaitu 12 tahun. 

5. Di samping pengembangan di bidang jenis pidana (strafsoort), berat ringannya 
pidana (strafmaat) dan cara pelaksanaan pidana (strafmodus), juga 
dikembangkan sistem tindakan (maatregelstelsel), yang meliputi baik yang 
berkaitan tindakan bersifat mandiri sehubungan kekurangmampuan 
bertanggungjawab maupun tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama 
dengan pidana pokok dengan pertimbangan kemanfaatan. Sistem ini dikenal 
sebagai system dua jalur (double-track system). 

(Chairul Huda, 2009: 102). 
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Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep KUHP Tahun 2008, 

dilatarbelakangi oleh berbagai ide-dasar atau prinsip-prinsip salah satunya adalah 

Ide permaafan hakim (rechterlijk pardon/ judicial pardon). Bertolak dari ide dasar 

itu, maka di dalam Konsep KUHP Tahun 2008 ada ketentutuan-ketentuan yang 

tidak ada dalam KUHP yang berlaku saat ini, yaitu antara lain dimungkinkannya 

hakim memberi maaf/pengampunan (rechterlijk pardon) tanpa menjatuhkan 

pidana/tindakan apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak 

pidana dan kesalahan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (2) 

Konsep KUHP Tahun 2008. 
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