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ABSTRACT 

 

 

By: 

SILVA DIANA SARI 

 

Life imprisonment is one kind of criminal in Indonesia and used as a repressive 

tool to protect the public from acts and criminals who harm, but on the other side 

of life imprisonment to eliminate the right of prisoners ended a run of criminal 

law life imprisonment currently. Criminal Code does not specifically regulate the 

implementation of changes to life imprisonment as well as Government 

Regulation Number 99 Year 2012 concerning the Second Amendment to 

Government Regulation Number 32 Year 1999 on Terms and Procedures for the 

Implementation of the Right People Patronage of Corrections will emerge 

Ministerial Decree Number M-03. PS.01.04 Year 2000 on Procedures for 

Submission of Application Remission For inmate Who Undergo Life 

imprisonment Criminal Criminal Prison While Being. Due to the minister's 

decision not to follow the order of the legislation is therefore the Bill has set about 

changing into a criminal life imprisonment while. The problem is how the 

existence and application of life imprisonment in the national criminal justice 

system. The method in this research is done using a normative juridical approach 

which is done through the research literature by studying the things that are 

theoretical concerns legal principle, conception, outlook, legal regulations and 

laws related to problems in the study. The results of the research that life 

imprisonment become the alternative punishment of the death penalty. Positive 

criminal law which governs the life imprisonment as stipulated in the Criminal 

Code linked to the objective of sentencing, which aims to retaliation against the 

convict on what has been made, it can be said not to get a meeting point 

associated with the presence of the convicted person convicted for life in the 

practice of the organization of criminal law , In addition to being a criminal 

substitute for the death penalty, life imprisonment is also an alternative to the 

criminal while that is criminal for 20 years, which could get relief, based on Law 

Number 22 Year 2002, Presidential Decree Number 174 of 1999 and Decree of 

the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: 

M-03.PS.01.04 2000. Suggestions that life imprisonment is specifically regulated 

in the Criminal Code and its implementing regulations stipulated in the concept of 

national criminal law. 

Keywords: Application, Criminal Lifetime, the National Criminal 



 

ABSTRAK  
 
 

KAJIAN PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM 

HUKUM PIDANA NASIONAL 

(Studi Terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional) 
 
 

Oleh: 

Silva Diana Sari  

 

Pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu jenis pidana di Indonesia yang 

digunakan sebagai sarana represif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan 

dan pelaku kejahatan yang membahayakan, namun di sisi lain pidana penjara 

seumur hidup meniadakan hak narapidana mengakhiri masa menjalankan pidana 

dalam hukum pidana seumur hidup saat ini. KUHP tidak mengatur secara khusus 

mengenai pelaksanaan perubahan pidana seumur hidup begitu juga dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka keluarlah Keputusan 

Menteri Nomor: M-03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan 

Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur 

Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Dikarenakan keputusan menteri tidak 

mengikuti tata urutan peraturan perundang-undangan oleh karenanya RUU telah 

mengatur tentang perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara. 

Permasalahannya adalah bagaimanakah eksistensi dan penerapan pidana seumur 

hidup dalam sistem hukum pidana nasional.  

Metode dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif 

yang mana dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari 

terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, 

pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan 

permasalah dalam penelitian. 

Hasil penelitian bahwa pidana penjara seumur hidup menjadi pidana alternatif dari 

pidana mati. Hukum pidana positif yang mengatur masalah pidana seumur hidup 

sebagaimana diatur dalam KUHP dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, yang 

bertujuan untuk pembalasan terhadap terpidana atas apa yang sudah dibuatnya, 

dapat dikatakan tidak mendapatkan titik temu dikaitkan dengan keberadaan dari 

terpidana yang dipidana seumur hidup dalam praktek penyelenggaraan hukum 

pidana. Selain menjadi pidana pengganti pidana mati, pidana seumur hidup juga 

menjadi alternatif dari pidana sementara yaitu pidana selama 20 tahun, yang mana 

bisa mendapat keringanan berdasar pada UU Nomor 22 Tahun 2002, Keppres 

Nomor 174 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: M-03.PS.01.04 Tahun 2000.  

Saran agar pidana seumur hidup diatur secara khusus dalam KUHP dan peraturan 

pelaksanaannya diatur dalam konsep hukum pidana nasional.  

 

Kata Kunci: Penerapan, Pidana Seumur Hidup, Pidana Nasional 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pidana penjara seumur hidup akan selalu dihadapkan dengan suatu persoalan 

pergulatan tentang kemanusiaan. Disatu sisi pidana penjara seumur hidup 

digunakan sebagai sarana represif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan 

dan pelaku kejahatan yang dipandang sangat membahayakan. Namun di sisi lain 

pidana penjara seumur hidup meniadakan hak narapidana mengakhiri masa 

menjalankan pidana. Garis kebijakan tujuan pelaksanaan pidana di Indonesia 

adalah pemasyarakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun urutan pidana sebagaimana diatur 

dalam Rancangan Undang-undang KUHP Tahun 2015 yang menentukan berat 

ringannya pidana yakni pidana pokok yang terdiri atas: 

 

a. Pidana penjara 

b. Pidana tutupan 

c. Pidana pengawasan 

d. Pidana denda, dan 

e. Pidana kerja sosial 

 

Pada kenyataannya dalam konsep KUHP saat ini pidana seumur hidup masih 

diatur, namun dalam praktik pelaksanaannya cenderung berusaha untuk 
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menyesuaikan dengan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pembinaan. Hal 

demikian ditempuh untuk mengatasi benturan kepentingan dalam konsep 

pemasyarakatan yang berorientasi kepada rehabilitasi dan resosialisasi narapidana 

untuk kembali ke masyarakat dan kepentingan untuk memisahkan narapidana 

dengan masyarakat dalam jangka waktu lama. Kearifan perlu dalam memandang 

tujuan pemidanaan yang tidak bermaksud semata memisahkan pelaku kejahatan 

dari masyarakat dalam jangka waktu lama demi alasan suatu pelanggaran hukum. 

Meskipun pemidanaan disahkan sebagai konsekuensi atas suatu perbuatan yang 

melanggar hukum, namun secara substansial dan pelaksanaanya hendaknya 

menghormati narapidana sebagai manusia yang dijadikan obyek pemidanaan. 

Bagaimanapun tidak ada perbuatan yang secara absolut terus menerus 

membahayakan masyarakat dan tidak ada pelaku kejahatan yang memiliki 

kesalahan absolut atau sama sekali tidak dapat diperbaiki. Jika demikian faktanya 

bukankah suatu hal yang berlebihan apabila pidana penjara diterapkan hanya 

semata-mata difokuskan kepada perampasan kebebasan seseorang selama hidup 

tanpa memberi kesempatan untuk kembali kepada masyarakat. Bukankah hal 

demikian merupakan pemidanaan yang cenderung melanggar hak asasi manusia 

seseorang, yakni hak kebebasan yang menurut hukum dilindungi keberadaannya. 

 

Pidana seumur hidup merupakan suatu sistem perlakuan pelanggaran hukum yang 

pada dasarnya memberi pola perlakuan reintegrasi yang bertujuan memulihkan 

kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dalam 

kapasitasnya sebagai mahluk pribadi dan mahluk sosial dalam konteks hak asasi 

nya sebagai manusia, Pemulihan kesatuan ini memiliki masalah yang sangat 

kompleks. Mengenai pembinaan pelangar hukum adalah pembinaan manusia dari 
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segala sisi termasuk yang paling prinsip yakni sisi hak asas manusianya. Upaya 

pemulihan kesatuan ini, yang terpenting adalah proses yang berfungsi sebagai 

katalisator pencapaian tujuan tersebut. Proses Pidana seumur hidup dalam 

lembaga pemasyarakatan sebagai katalisator pencapaian tujuan tersebut adalah 

merupakan proses integrasi yang menggalang semua aspek kemasyarakatan secara 

integral, termasuk aspek kehidupan narapidana. Proses pemasyarakatan adalah 

proses gotong royong yang terjalin antara narapidana, petugas dan masyarakat. 

Oleh sebab itu dalam perspektif hak asasi manusia dan untuk memberikan 

keadilan perlakuan terhadap narapidana yang terkena pidana penjara tidak mutlak 

harus dengan cara-cara kekerasan. 

 

Berdasarkan Rancangan Undang-undang KUHP Tahun 2015 dalam Pasal 58 

menerangkan bahwasannya putusan pidana dan tindakan yang telah memeperoleh 

kekuatan hukum tetap apat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan 

mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan, adapun perubahan 

atau penyesuaian yang dimaksud diatas dilakukan atas permohonan narapidana, 

orang tua, wali atau penasihat hukumnya atau atas permintaan jaksa penuntut 

umum atau hakim pengawas. Perubahan atau penyesuaian tersebut tidak boleh 

lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana yang 

perubahannya yakni berupa penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. 

 

Kebijakan pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia dalam 

pelaksanaanya dengan sistem pemasyarakatan sebagai sistem pelaksanaan pidana 

penjara. Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan 
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perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem 

pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada ide perlindungan atau pembinaan 

dan perbaikan atau rehabilitasi terpidana untuk dikembalikan lagi ketengah-tengah 

masyarakat dan dalam melakukan pembinaan dan perbaikan atau rehabilitasi 

tersebut digunakan tahapan berdasarkan pada jangka waktu yang pasti. Dengan 

demikian berarti pidana seumur hidup tidak dapat dilaksanakan dengan sistem 

pemasyarakatan oleh karena pidana seumur hidup tidak ada jangka waktu yang 

pasti, disamping itu pidana seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan 

masyarakat, sementara aspek perlindungan individu kurang diperhatikan. 

Sehingga tampak jelas tidak adanya keseimbangan perlindungan antara 

kepentingan individu  dan kepentingan masyarakat. 

 

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa kebijakan tentang pidana seumur 

hidup yang ada dalam KUHP sekarang kurang berorientasi pada ide 

individualisasi pidana, sehingga terdapat kesenjangan antara yang seharusnya 

dengan keadaan yang senyatanya. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila 

sudah seharusnya dalam menetapkan kebijakan berbangsa dan bernegara 

khususnya dibidang hukum Pancasila dijadikan sebagai dasar atau landasan. 

Sehingga ide atau nilai atau keseimbangan menjiwai setiap kebijakan legislatif 

termasuk kebijakan pidana seumur hidup. Dengan demikian pidana seumur hidup 

tetap dipertahankan karena tetap diperlukan terutaama terhadap pelaku kejahatan 

berat sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, namun keperluan untuk 

melindungi masyarakat itu tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau 

meniadakan perlindungan terhadap individu. Dalam keseimbangan yang layak 

perlindungan individu dan masyarakat dalam pidana penjara harus terumuskan. 
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Oleh karena dengan perlindungan yang integratif, pidana penjara tetap diakui 

eksistensinya dan karenanya memperoleh pembenaran. 

 

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dapatlah diketahui,bahwa keseimbangan 

perlindungan antara individu dan masyarakat dalam pidana penjara termasuk 

pidana seumur hidup yang dilakanakan dengan sistem pemasyarakartan bukan 

saja merupakan keharusan dalam sistem hukum pidana di Indonesia oleh karena 

tuntutan nilai-nilai dalam masyarakat, tetapi juga merupakan kecenderungan atau 

trend yang sedang berkembang dalam masyarakat internasional lebih lanjut juga 

dapat diketahui urgensi mengimplementasikan ide atau gagasan pada pidana 

seumur hidup yang dilaksanakan dakam sistem pemasyarakatan dalam upaya agar 

pidana seumur hidup memberikan perlindungan yang seimbang kepada individu 

dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat 

Indonesia dan masyarakat internasional. 

 

Melihat kebijakan pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan 

pidana di Indonesia selama ini tidak dapat menunjang aspek perlindungan 

individu maka sangat mendesak untuk dipertimbangkan dan disusun kembali 

adalah berkaitan dengan ketentuan tentang adanya kemungkinan ”modifikasi atau 

perubahan atau penyesuaian kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan 

hukum tetap” yang didasarkan karena adanya ”perubahan pada diri terpidana itu 

sendiri”. Hal ini di dalam Konsep Rancangan KUHP Tahun 2015 telah 

dirumuskan adanya kemungkinan perubahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 

71 ayat (1) yang menyatakan: “Jika terpidana seumur hidup telah menjalani 

pidana paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik maka 
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terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat”. Berdasarkan pada ketentuan 

tersebut diatas dapat diketahui bahwa terpidana seumur hidup tetap diberi 

kesempatan untuk kembali kedalam masyarakat, dengan syarat, dalam 17 tahun 

pertama menjalani pidananya berkelakuan baik.  

 

Berdasarkan adanya rumusan pasal tersebut di atas menunjukan, bahwa 

perlindungan terhadap individu dalam pidana seumur hidup mulai diperhatikan. 

Adanya kebijakan tentang pidana seumur hidup yang memberikan kemungkinan 

perubahan terhadap putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap 

jelas akan sangat menunjang aspek pokok tujuan pemidanaan baik yang bersifat 

individu maupun sosial. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa kebijakan 

yang demikian dapat memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu 

dan masyarakat. Dengan adanya kebijakan memberikan kemungkinan modifikasi 

terhadap pidana seumur hidup, diharapkan pidana seumur hidup benar-benar 

dapat memberikan perlindungan terhadap induividu dan masyaraka secara 

integratif, dengan begitu pidana seumur hidup dapat tetap dipertahankan tanpa 

harus kehilangan dasar pembenarannya.
1
 

 

Sebagai peraturan yang memuat basic principle tentang aturan-aturan hukum 

pidana maka ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) juga mengikat terhadap aturan-aturan pidana di luar KUHP. Hal tersebut 

dijelaskan dalam Pasal 103 KUHP: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai 

dengan Bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh 

                                                           
1
 Diah Gustiniati Maulani, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan, Fiat Justitia 

Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 2012, hlm 9-12 
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ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh 

undang-undang ditentukan lain”. 

 

Berdasarkan Pasal 103 KUHP di atas maka ketentuan-ketentuan umum dalam 

KUHP termasuk ketentuan umum tentang pidana seumur hidup juga berlaku 

untuk perundang-undangan di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain dalam 

undang-Undang (khusus) yang bersangkutan. Di dalam KUHP, ketentuan umum 

tentang pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 12 KUHP: 

 

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu; 

2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling 

lama 15 tahun berturut-turut; 

3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun 

berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih 

antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu 

tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena 

perbarengan (concursus), pengulangan (residive) atau karena yang ditentukan 

dalam Pasal 52 dan Pasal 52 a; 

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua 

puluh tahun. 

 

Menurut ketentuan Pasal 12 KUHP tersebut terlihat bahwa ketentuan umum 

tentang pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ketentuan yaitu dalam Pasal 

12 ayat l KUHP. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat ketidakjelasan pengaturan 

pidana penjara seumur hidup dalam KUHP apabila dibandingkan dengan 

pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu. Ketentuan Pasal 12 ayat 
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I KUHP di atas sebenarnya hanya menunjukkan bahwa bentuk pidana penjara itu 

bisa berupa pidana seumur hidup dan sementara waktu. Dengan demikian dalam 

ketentuan umum ini sama sekali tidak disinggung tentang bagaimana pengaturan 

pidana penjara seumur hidup sebagaimana dalam pengaturan tentang pidana 

penjara selama waktu tertentu. Ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan 

pertentangan dengan tujuan pemidanaan apabila dihubungkan dengan 

kemungkinan diterapkannya pelepasan bersyarat terhadap individu yang dijatuhi 

pidana penjara seumur hidup. Oleh karena itu Pasal 15 KUHP yang mengatur 

tentang pelepasan bersyarat ternyata juga tidak mengatur tentang adanya 

kemungkinan terhadap narapidana seumur hidup untuk memperoleh pelepasan 

bersyarat. Pasal 15 KUHP secara jelas hanya memperuntukkan pelepasan 

bersyarat kepada narapidana yang menjalani pidana penjara selama waktu tertentu 

saja 

 

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 

1999 tentang Remisi yang menjelaskan bahwa narapidana yang dikenakan pidana 

penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun 

berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana 

penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 

15 (lima belas) tahun, dengan adanya perubahan pidana penjara seumur hidup 

menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang mana permohonan perubahan pidana 

penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana 

yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-

undangan. Mengenai dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi 
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pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk 

pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai 

dengan Pasal 6. Menurut Pasal 6 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 menjelasakan 

bahwa besarnya remisi tambahan adalah : 

a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang 

bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada 

negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 

kemanusiaan; dan 

b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang 

bersangkutan bagi narapidana dan anak Pidana yang telah melakukan 

perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan 

sebagai pemuka. 

 

Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional masih 

dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, hal tersebut nampak 

dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup. 

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara 

yang paling tua. Kehadiran sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan 

menuai kritik, yang menyatakan bahwa pidana merupakan penanggulangan dari 

kebiadaban kita di masa lalu (vestige of our savage past) yang seharusnya 

dihindari. Hal tersebut dikarenakan pidana merupakan bagian dari praktik 

perlakuan manusia terhadap manusia yang lain secara kejam seperti dibakar 

hidup-hidup, dirajam sampai meninggal dunia, ditenggelamkan ke laut, atau 

dipenggal leher dengan pedang. 
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Kritik ini berujung pada munculnya gerakan penghapusan pidana yang ingin 

diganti dengan tindakan (treatment-maatregelen), atau yang dikenal dengan 

“abolisionist movement”. Terlepas dari pro dan kontra terhadap pidana sebagai 

instrument penanggulangan kejahatan, tapi kenyataannya pidana tetap digunakan. 

Sepanjang sejarah umat manusia dan dipraktikkan di berbagai negara dan bangsa 

termasuk di Indonesia melalui pencantumannya dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Dilihat dari konsep pemasyarakatan, kedudukan pidana 

seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan 

perampasan kemerdekaan seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu 

tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu 

melakukan re-adaptasi sosial.  

 

Diantara sanksi pidana penjara yang menarik dan penting disoroti dalam 

kaitannya dengan upaya (1) pengaturan pidana seumur hidup (2) pembinaan dan 

rehabilitasi narapidana dalam kedudukan dalam sistem hukum pidana nasional, 

adalah sanksi pidana seumur hidup yang merupakan bagian dari pidana pokok 

yakni pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Permasalahan yang 

muncul dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bisakah 

sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar 

dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani 

pidana seumur hidup sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan 

menjalin proses resosialisasi karena itu harus mendekam selamanya di dalam 

lembaga pemasyarakatan. 
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Menurut Pasal 64 RUU KUHP Tahun 2015 menjelaskan jika narapidana yang 

berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi dan dapat 

dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah 

dijatuhkan dan jika terpidana yang berada diluar lembaga pemasyarakatan 

mengajikan permohonan grasi maka waktu antara mengajukan permohonan grasi 

dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai 

waktu menjalani pidana.  

 

Berkaitan dengan hal tersebut menyebabkan lembaga grasi sering menjadi acuan 

bagi terpidana seumur hidup untuk memperjuangkan nasibnya agar diubah 

pidananya menjadi pidana jangka waktu tertentu. Jika demikian permasalahannya, 

maka perlu ditelusuri pula kedudukan dari pidana seumur hidup dalam sistem 

hukum pidana nasional, di samping ada keharusan mendeskripsikan pelaksanaan 

pidana seumur hidup, dan proyeksinya terutama menyongsong berlakunya Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana baru yang juga cenderung mempertahankan 

pidana seumur hidup. Ide dasar mengenai pokok pikiran tentang konsep RUU 

KUHP dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan 

pembaharuan dan sekaligus perubahan/penggantian KUHP lama sebagai produk 

hukum pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. KUHP sekarang ini dirasakan 

sudah kurang cocok untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Serta 

perlunya pembenahan mengenai sistem pemidanaan di Indonesia. Sehingga 

hukum itu dapat ditegakan berdasarkan keadilan. Untuk menjamin tetap tegaknya 

keadilan, maka materi hukum nasional nantinya harus disesuaikan dengan politik 

hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa 

Indonesia. 



12 
 

Upaya pembaharuan hukum pidana termasuk dibidang penal policy merupakan 

bagian dan terkait erat dengan law enforcement policy, criminal policy dan social 

policy. Ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan 

untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan 

penegakan hukum, untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam 

rangka perlindungan masyarakat, untuk mengatasi masalah sosial dan masalah 

kemanusiaan dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional, serta upaya 

peninjauan kembali pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-

filosofi, sosio-politik, dan sosio-kultur yang melandasi kebijakan kriminal dan 

kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum 

pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja 

dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajahan. Dengan 

demikian, pembaharuan hukum pidana harus jauh lebih baik pengaturannya 

dibandingkan KUHP lama dan juga harus ditempuh dengan pendekatan yang 

berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi nilai. 

 

Diketahui selama ini bahwa tindak pidana dalam KUHP lama hanya berada dalam 

tataran teori saja bukan dalam suatu aturan umum, sehingga dalam penerapannya 

orang-orang akan merujuk pada teori-teori yang ada. Oleh karena itu, perlulah 

pengkajian terhadap sistem pemidanaan dalam Ketentuan Umum Konsep 

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 sebagai 

pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia. 

Sehubungan dengan penjelasan diatas berdasarkan hukum positif sekarang yang 

dalam hal ini ialah KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai pidana seumur 
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hidup maka dikeluarkannya keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang 

Remisi yang mengatur beberapa ketentuan mengenai pidana seumur hidup, 

selanjutnya pada tahun 2000 adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusa Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi 

Narapidana yang Menjalani Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara. 

Oleh karenannya keputusan menteri tidak mengikuti tata urutan peraturan 

perundang-undangan atau hierarki oleh karenanya rancangan undang-undang 

KUHP telah mengatur tentang perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana 

sementara 

 

Berdasarkan latar belakang di atas oleh karena itu penulis akan melaksanakan 

penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul “Kajian Penerapan Pidana Seumur 

Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Nasional” (Studi Terhadap Rancangan 

Undang-undang KUHP Nasional). 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan 

  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

a. Bagaimanakah eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum 

pidana nasional? 

b. Bagaimanakah penerapan pidana seumur hidup dalam sistem hukum 

pidana nasional? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 
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Ruang lingkup penelitian tesis ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana 

khususnya mengenai kajian penerapan dan keberadaan pidana seumur hidup 

dalam sistem pidana nasioanl studi terhadap rancangan undang-undang 

KUHP nasional. Ruang lingkup tempat penelitian dengan cara mendapatkan 

data narapidana yang dikenakan vonis pidana seumur hidup dari lembaga 

pemasyarakatan kelas I bandar lampung pada tanggal 19 juli 2016 kemudian 

dilengkapi dengan literatur terkait. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Untuk memahami dan menganalisis eksistensi pidana seumur hidup dalam 

sistem pidana nasional. 

b. Untuk memahami dan menganalisis penerapan pidana seumur hidup dalam 

sistem pidana nasional. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang 

berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang kajian penerapan 
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pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional terhadap 

rancangan undang-undang KUHP nasional. 

 

b. Kegunaan Praktis 

 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi  bagi masyarakat luas 

dan aparatur penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam 

ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfat 

bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparatur penegak hukum 

pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat 

dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana 

mengenai kajian pidana seumur hidup dalam sistem pidana nasional. 

2. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Master Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Lampung. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

1. Alur Pikir 

Alur pikir peneltian mengenai kajian penerapan pidana seumur hidup dalam 

sistem hukum pidana nasional (Studi Terhadap Rancangan Undang-undang 

KUHP Nasional) dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 
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Bagan I. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan Pidana Seumur 

Hidup 

Keberadaan Pidana Seumur 

Hidup 

Sistem Hukum Pidana 

Nasional 

Kesimpulan 

Pembahasan 

Hukum 

Pelaksanaan Pidana      

Pidan 

Hukum Pidana 

Formil 
Hukum Pidana 

Materil 

Pidana Seumur Hidup 

Teori Pemidanaan 
Teori Restorative 

Justice 
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2. Kerangka Teori 

 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relavan untuk pelaksanaan penelitian hukum.
2
 Berdasarkan definisi 

tersebut maka kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori 

pemidanaan yang bagi hakim yang bijak, ketika ia menarik dan menetapkan 

amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan menetapkan benar 

tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat 

ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. 

 

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum 

terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau 

penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:
3
 

 

a. Teori Absolut (Pembalasan) 

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada 

kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar 

hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgelding) 

terhadap orang yang mealkukan perbuatan jahat. Oleh karena nya 

kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban. 

 

b. Teori Relatif (Tujuan) 

                                                           
2
 Soerjono Soekanto,  Pengantar penelitian hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm 72 

3
 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, hlm 56 
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Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan 

adalah bukan velgedling, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi aliran ini 

menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya 

teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan (nut van de straf) 

 

c. Teori Gabungan 

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat 

memuaskan  mnjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut 

ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada 

kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping 

itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada 

hukum. 

 

Jelaslah kiranya pidana yang diancam (Pasal 10 KUHP) itu apabila telah 

diterapkan, justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang 

sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentulah hak hak menjalankan hukum pidana 

subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Hukum 

pidana subjektif adalah suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan 

menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam 

hukum pidana. Mengenai negara yang seharusnya memiliki hak ini tidak ada 

perbedaan pendapat, negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi, yang 

bertugas dan bekewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata 

tertib/ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas 
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itu, maka wajar jika negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk 

menjatuhkan dan menjalankan pidana.
4
 

 

Selain teori di atas penulis juga menggunakan teori Restorative Justice, yang 

mana restorative justice merupakan salah satu usaha untuk mencari penyelesaian 

konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia 

banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya 

tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat 

bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan 

kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai 

kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap 

tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat 

dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap 

saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru 

bagi keluarga dan sebagainya.
5
  

 

Fokus penyelesaiannya adalah mencari bagaimana cara mengobati kefatalan 

sosial. Dimana komunitas yang ada dioptimalkan sebagai fasilitator dalam 

penyelesaian secara restoratif. Dengan model ini ada suatu dorongan untuk 

memberi pertolongan pada pihak-pihak yang berperkara. Adanya pengakuan 

terhadap peran korban dan pelaku dalam penyelesaian model restoratif 

diwujudkan dengan adanya pengakuan terrhadap hak dan kebutuhan korban, serta 

memberikan peluang kepada si pelaku untuk bertanggungjawab terhadap apa yang 

                                                           
4
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-

teori,Pemidanaan dan Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm 155-156 
5
 Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, 

Cianjur, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. V No. 01, hlm. 86 
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telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pelaku difokuskan untuk memahami 

dampak dari tindakannya dan membantu bagaimana membuat segalanya menjadi 

benar. Tindak dipahami dalam konteks yang lebih menyeluruh dari aspek moral, 

sosial, ekonomi dan politis. Respon penyelesaian dalam model restoratif ini 

adalah pada konsekuensi prilaku pelaku yang merugikan. Dalam penyelesaian 

restoratif ini stigma dapat dihilangkan melalui tindakan pemulihan para pihak 

yang berperkara. Dalam model restoratif ini ada kemungkinan dari para pelaku 

untuk menjadi jera dan meminta maaf, karena adanya keterlibatan langsung dari 

para pihak, baik pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. 

 

Adapun beberapa Asas-asas yang terkait dengan dasar Hak Asasi Manusia yakni 

sebagai berkut:
6
 

 

1. Asas Martabat Manusia (Human Dignity) 

Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia. Asas ini 

ditemukan pada pikiran setiap individu tanpa memperhatikan ras, umur, 

budaya, bahasa, etnis, keyakinan seseorang yang harus dihargai dan dihormati 

sehingga hak yang sama dan sederajat dapat dirasakan semua orang dan tidak 

digolongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. 

 

2. Asas Kesetaraan (Equality) 

Asas kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang 

melekat pada setiap manusia. Secara spesifik pasal 1 menyatakan bahwa : 

                                                           
6
 http://eriskafitriadiani.blogspot.co.id/2013/12/asas-asas-dasar-ham-dan-pelaksanaan-

ham_170.html. Diakses Tanggal 9 Mei 2016. Pukul 22.49 

http://eriskafitriadiani.blogspot.co.id/2013/12/asas-asas-dasar-ham-dan-pelaksanaan-ham_170.html
http://eriskafitriadiani.blogspot.co.id/2013/12/asas-asas-dasar-ham-dan-pelaksanaan-ham_170.html
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setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan 

martabatnya 

 

 

 

 

 

 

3. Asas Non-Diskriminasi (Non-Discrimination) 

Asas ini memastikan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi 

orang lain karena faktor-faktor luar, misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya. 

 

4. Asas Tanggung jawab negara (State Responsibility) 

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk 

menaati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, mereka harus 

tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam 

instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan 

tuntutan secara layak sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan 

yang kompeten atau adjudikator (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan 

prosedur hukum yang berlaku. 

 

3. Konseptual 
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Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam pelaksanaan penelitian.
7
 Berdasarkan definisi tersebut, maka 

konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Kajian adalah penyelidikan, penelaahan dan juga penelitian.
8
 

b. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode 

dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang ingin diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan 

yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
9
 

c. Pidana seumur hidup adalah seumur hidup atau selama waktu 

tertentu
10

 

d. Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 

sehingga membentuk totalitas.
11

 

e. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan 

yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat dikenai sanksi 

hukuman bagi siapa saja yang melakukannya serta memenuhi beberapa 

unsur-unsur perbuatan yang telah disebutkan dalam undang-undang 

pidana.
12

 

f. Sistem Hukum Pidana adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan 

hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai 

kaitan (interaksi) satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm 72 

8
 http://www.rumpunsastra.com/2014/09/kajian-sastra.html?m=1. Diakses 2 Februari 2016 Pukul 

20.15  
9
 http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1, 

Diakses 2 Februari 2016 Pukul 20.20  
10

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 12 
11

 Purwardarminta, Kamus besar bahasa indonesia, 1990, hlm 849 
12

 Fitrotin Jamilah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta, Dunia Cerdas, hlm 11 

http://www.rumpunsastra.com/2014/09/kajian-sastra.html?m=1
http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1
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menurut asas-asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. 

Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri, tetapi saling terikat. Arti 

pentingnya yaitu setiap bagian terletak pada ikatan sistem, dalam 

kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan 

hukum lainnya.
13

 

g. KUHP adalah kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku  

sebagai dasar hukum politik yang berlaku di Indonesia.
14

 

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, 

yakni instrumen pokok yang akan digunakan adalah KUHP dan RUU KUHP. 

 

Pendekatan yuridis normatif (Library Reaserch) adalah pendekatan masalah 

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-

konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini 

dilakukan dengan menganalisa dan menelaah berbagai peraturan perundang-

undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian 

ini.
15

 

 

Pengertian dari pendekatan yuridis normatif merupakan hukum doktriner, 

dimana sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi 

                                                           
13

 http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para.html#_, 

Diakses 3 Februari 2016 Pukul 19.30 
14

 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana, Diakses 3 Februari 2016 

Pukul 19.35 
15

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandar Lampung, 2004, hlm 164 

http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para.html#_
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana
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dokumen, dimana pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah dan/atau 

norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah tersebut adalah untuk 

mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori 

serta literatur-literatur yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang 

akan dibahas tersebut. Pendekatan normatif lebih menekankan pada adanya 

sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum. pendekatan 

normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari 

terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, 

pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan 

permasalah dalam penelitian.
16

 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

 

Data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan non-hukum. 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer  merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas.
17

 Bahan hukum primer dalam penelitian ini 

yaitu KUHP dan RUU KUHP diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

2. Rancangan Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

                                                           
16

 Ronny Hanitijo, Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, 

hlm 8 
17

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenanda Media, 2005, hlm 141 
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Terorisme 

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 

7. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi 

8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: M-03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara  

Pengajuan Permohonan Remisi bagi narapidana yang menjalani pidana 

penjara seumur Hidup menjadi pidana penjara sementara 

9. Keputusan Menteri dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 

M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden 

Republik Indonesian Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks ilmu hukum dan 

tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal. 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang 

memberikan informasi yang memiliki relavansi sebagai berikut: 

 

1) Buku-buku literatur 

2) Disertasi, tesis, jurnal dan kamus hukum 

3) Makalah dan artikel atau tulisan media massa 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku non-hukum ataupun 

laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum 

sepanjang mempunyai relavansi dengan topik penelitian. Dalam penelitian 
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ini bahan non-hukum yang akan digunakan terutama ialah buku, laporan 

penelitian dan jurnal non-hukum yang mengandung aspek historis dan 

relevan dengan permasalahn yang diteliti. Selain itu dapat berupa kamus 

dan ensiklopedia. 

3. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data adalah proses kreatif yang dinamis, kebutuhan akan data 

berkembang dilapangan. Ini mengisyaratkan kesediaan peneliti untuk 

mendayagunakan segala kemampuannya untuk memburu data.
18

 Namun, 

secara umum, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui 

beberapa tahapan, antara lain yakni identifikasi dan sistematisasi.  

 

4. Analisis Data  

 

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam penelitian ini, analisis data 

akan dimulai dengan mengkaji Rancangan Undang-Undang KUHP mengenai 

pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional. Dari analisis 

tersebut dapat disimpulkan dengan cara deduktif yaitu cara berfikir dalam 

menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis 

secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Myrna A Safitri, Menjadikan Penelitian Sosio-Legal Bermakna Bagi Advokasi Kebijakan 

Tenurial Kehutanan, Dalam Digest Epistema Volume 3/2013, Jakarta, Epistema Institute, hlm 29 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pidana Penjara dan Pidana Seumur Hidup  

 

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem 

hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang 

menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, 

pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan 

pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut 

Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan 

pidana penjara selama waktu tertentu.  

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering 

digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengunaan 

pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru 

dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham  individualisme dan 

gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan 

penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang 

kejam.
19

 

 

                                                           
19

 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, 

Semarang, 1996, hlm 42 
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Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai 

berikut: 

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari 

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 meruka yang telah melanggar 

peraturan tersebut.
20

 Sedangkan Roeslan Saleh Menyatakan bahwa pidana penjara 

adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara 

dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.
21

 

 

Selanjutnya, penulis menambahkan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang 

menyatakan bahwa:
22

 “Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan 

kemerdekaan, tetapi 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 seseorang, 

sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan 

terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya 

kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi 

kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan 

dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang 

bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering 

disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi 

                                                           
20

 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm 69. 
21

 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 62. 
22

 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm 44. 
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atau penurunan derajat dan harga dari manusia.” Kemudian, menurut Andi 

Hamzah, dinyatakan bahwa: pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa 

kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam 

bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala pidana penjara 

tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, 

pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan 

pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.
23

 

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang 

dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman 

yang akan dijatuhan itu dapat berupa:
24

 

1. Pidana Pokok: 

a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Kurungan 

d. Denda 

e. Pidana Tutupan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946) 

 

2. Pidana tambahan: 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim 

 

                                                           
23

 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 

36-37. 
24

 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Yogyakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 117 
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Penjara seumur hidup adalah sebetulnya bagian dari pidana perampasan 

kemerdekaan perampasan kemerdekaan ini tentu membawa dampak buruk bagi 

narapidana. Kaitan dengan dampak buruk dari pidana perampasan kemerdekaan 

ini Barda Nawawi Arief
25

 menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya 

mengakibatkan perampasan kemerdekaan, Pidana tetapi 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 seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan 

masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang 

juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat 

mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih 

pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan 

terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. 

 

Selain dampak seperti diungkap di atas, ditinjau pula kedudukan pidana seumur 

hidup. Bahwa kedudukan pidana seumur hidup sebagai bagian dari Pidana penjara 

adalah termasuk salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 

KUHP. Sekalipun tidak tercantum secara langsung dalam susunan pidana 

(strafstelsel) pada Pasal 10 KUHP, tetapi pidana seumur hidup merupakan bagian 

dari pidana penjara, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yang 

menegaskan bahwa “pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu 

tertentu”. Berdasarkan kententuan Pasal 12 ayat (1) KUHP ini jelaslah bahwa 

pidana penjara terdiri dari 2 (dua) jenis pidana penjara, yaitu (1) pidana seumur 

hidup , (2) pidana selama waktu tertentu. 

                                                           
25

 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetaka Ketiga Edisi Revisi, 

Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hal 237  
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Kedua jenis pidana penjara yaitu (1) pidana seumur hidup  dan (2) pidana selama 

waktu tertentu sebetulnya termasuk “pidana perampasan kemerdekaan” atau 

pidana perampasan kebebasan orang. Seorang terpidana penjara dikekang 

kebebasannya sehingga tidak bisa bebas bergerak leluasa di dalam masyarakat, 

kebebasannya diatur dengan peraturan kepenjaraan (dulu dalam Getichten 

Reglemen Stb. 1917 Nomor 708, sekarang Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan). 

 

Secara filosofisnya bahwa seseorang dijatuhi pidana penjara seumur hidup adalah 

orang yang melanggar hukum, dan sudah barang tentu merasakan penderitaan 

(pidana). Sehingga pidana penjara cenderung diartikan sebagai pidana pembatasan 

kebebasan bergerak seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengisolasikan 

orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan 

orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam 

lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi 

mereka yang melanggar peraturan tersebut. 

 

Khusus tentang pidana seumur hidup, Barda Nawawi Arief
26

 berpendapat bahwa 

pidana penjara seumur hidup seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya 

merupakan jenis pidana absolut. Oleh karena itu pidana seumur hidup juga masih 

digolongkan sebagai, pidana yang bersifat pasti (definite sentence) karena 

siterpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite periode of time) yaitu 

menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa 

lama masa hidupnya di dunia ini. Oleh karena ketidakpastian tentang umur 
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 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana 

Media Group, Jakarta, 2008, hal 226 
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seorang narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup itulah, maka timbul 

pendapat lain bahwa pidana seumur hidup sebetulnya jenis pidana yang tidak pasti 

(indeterminate sentence). Pandangan tentang pidana seumur hidup sebagai 

indeterminate sentence ini ditunjang juga oleh tidak adanya secara eksplisit 

dirumuskan dalam KUHP tentang batasan tentang jangka waktu pidana seumur 

hidup. 

 

B. Jenis-jenis Tindak Pidana yang Dikenai Pidana Seumur Hidup 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia melakukan dengan kesalahan, seseorang mempunyai 

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
27

 

 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan 

orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah 

suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, 

jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
28

 

 

                                                           
27

 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 

2001, hlm 19 
28

 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Universitas Lampung, 2009, hlm 70 15  
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Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan 

diancam dengan hukuman.
29

 Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai 

pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus 

ada sesuatu kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian 

undang-undang (wettelijke omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, 

kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan 

hukuman. 

Pidana sering kali diartikan suatu hukuman. Dengan demikian dapat dikatakan 

pula bahwa pidana atau hukuman adalah perampasan tidak enak yakni penderitaan 

dan perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang 

yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukum itu menurut 

beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya:
30

 

1. Berdasar atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah 

suatu pembalasan 

2. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapa memberi rasa takut agar 

orang tidak melakukan kejahatan 

3. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang 

yang telah melakukan kejahatan 

4. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar dari hukuman ialah 

mempertahankan tat tertib kehidupan bersama. 

                                                           
29

 Tri Andrisman, Hukum Pidana , Universitas Lampung, 2009. hlm: 83 
30

 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, hlm 12-13 
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Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukuman pidana 

seumur hidup berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni 

sebagai berikut: 

a.  kejahatan terhadap kemanan negara, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (2), 

Pasal 111 ayat (2), 124 ayat (2), Pasal 124 ayat (3). 

b.  Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta 

wakilnya, Pasal 140 ayat (3). 

c.  Kejahatan terhadap nyawa, Pasal 339, 340. 

d.  Pencurian, Pasal 365 ayat (4). 

e.  Pemerasan dan pengancaman, Pasal 368 ayat (2). 

f.  Kejahatan pelayaran, Pasal 444 

g. Kejahatan penerbangan, Pasal 479 f sub b, 479 k ayat (1) dan ayat (2) 

 

Pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP juga dapat ditinjau dari 

perumusan bentuk ancaman pidananya. Kebijakan yang tampak adalah: 

(1) pidana penjara seumur hidup hampir selalu menjadi pidana alternatif dari 

pidana mati,  

(2) pidana penjara seumur hidup selalu dialternatifkan dengan pidana penjara 

jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. 

 

Berdasarkan peraturan diluar KUHP terdapat jenis-jenis tindak pidana diluar 

KUHP yang dapat dikenai hukuman seumur hidup, yakni sebagai berikut: 

 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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 Pasal yang terdapat tentang hukuman seumur hidup dalam undang-undang ini 

yakni Pasal: Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 144. 

 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 

 Pasal yang terdapat hukuman seumur hidup dalam undang-undang ini yakni 

Pasal 12 dan Pasal 12 B ayat 2. 

 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Terorisme 

 Pasal yang terdapat hukuman seumur hidup dalam undang-undang ini yakni 

hanya di Pasal 9. 

 

C. Sejarah Singkat Perkembangan KUHP 

 

a. Pembaharuan Substansi Hukum Lama 

Sebagaimana diketahui bahwa kodifikasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh 

kodifikasi yang ada di Nederlan atau Belanda. Di Belanda kodifikasi yang 

pertama terdapat pada tahun 1809 yang disebut dengan Het Crimineel Wet Boek 

Voor Het Koninlijk Holand. Kodifikasi pada tahun tersebut berlangsung lama oleh 

karena pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1813 Belanda diduduki oleh 

Perancis sehingga yang diberlakukan Code Penal sampai dengan pada tahun 1866. 

Sebenarnya sejak kodifikasi yang pertama selama 73 tahun Belanda sudah 

mempersiapkan rancangan peraturan hukum pidana yang slesai pada tahun 1881 

dan diundangkan baru tanggal 1 september 1886 dan sering disebut Nederland 
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Wet Boek Van Strafrecht. Lalau dianut diundonesia dan dinamakan KUHP pada 

tahun 1946.
31

 

Proses pembaharuan KUHP di Indonesia pada dasarnya sudah berlangsung lama. 

Terutama sjak Indonesia merdeka, usaha yang sistematis dalam rangka mengganti 

KUHP warisan Hindia Belanda dengn kitab yng lebih sesuai dengan falsafah 

hidup dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia tidak putus-putusnya 

dilakukan. Bahkan sebagian besar produk hukum dibidang hukum pidana materil 

selama masa sejak tahun 1946 sampai tahun 1976, pada dasarnya, juga 

menggambarkan adanya usaha pembaharuan hukum pidana materil itu. Sampai 

tahun 1976, sekurang-kurangnya sudah ada 16 undang-undang yang dapat 

dianggap sebagai produk perundang-undangan yang bersifat pembaharuan, yaitu: 

1. UU No. Tahun 1946 tentang Pembaharuan Hukum Pidana, yang ditetapkan 

pada tanggal 26 februari 1946,ketika Soewandi menjabat sebagai Menteri 

kehakiman. 

2. UU No. 20 Tahun 1946, yakni UU yang menambah jenis pidana pokok baru 

terhadap ketentuan dalam Pasal 10 KUHP berupa “pidana tutupan” 

yangmerupakan “custodia honesta”. 

3. UU No. 8 Tahun 1951 tentang penangguhan pemberian surat izin kepada 

dokter dan dokter gigi. Pasal 2 UU ini menyatakan menambahkan Pasal 512 a 

kedalam ketentuan (kitab) undang-undang hukum pidana, yang menentukan 

bahwa barang siapa, yang sebagai mata pencaharian, baik khusus maupun 

sebagai sambilan, menjalankan pekerjaan okter atau dokter gigi dengan tidak 

mempunyai surat izin didalam keadaan yang tidak memaksa, dihukum dengan 
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pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda stinggi-tingginya sepuluh ribu 

rupiah. 

4. UU No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak 

Pidana ekonomi. Disini terdapat beberapa hal baru yang menyimpang dari 

KUHP seperti korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana (Pasal 15 ayat 1-

4), pemidanaan dengan dibedakannya pidana (straf) dengan tindakan 

(maatregel) (Pasal 8-9), diaunutnya  sistem pidana kumulatif yang 

bertentangan dengan KUHP yang menganut sistem alterntif (Pasal 6), dan 

dikenalnya beberapa bentuk pidana tambahan baru seperti perampasan baran 

yang berwujud dan tidak berwujud (Pasal 4). 

5. UU Darurat No. 8 Tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi yang menghapus 

Pasal 241 sub 1 dan Pasal 527 KUHP. 

6. UU No. 73 Tahun 1958 tentang berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 untuk 

seluruh wilayah RI. 

7. UU No 1 Tahun 1960, yang menaikkan ancaman pidana menjadi maksimum 5 

tahun penjara atau 1 tahun kurungan terhadap 3 delik. Culpa (kealpaan), yaitu 

kealpaan yang menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir, kealpaan yang 

menyebabkan matinya seseorang, dan kealpaan yang menyebabkan orang lain 

luka berat atau sedemikian rupa sehingga menghalangi pekerjaan atau 

pencaharian selama waktu tertentu. 

8. PERPU (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) No 16 Tahun 1960, 

yang mengubah kriteria untuk bebrapa jenis kejahatan ringan dalam KUHP 

seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan 

ringan (Pasal 379), kecurangan dalam jual beli (Pasal 384), dan perusakan 
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terhadap barang (Pasal 407 ayat 1) dari 25 gulden (viif twinting) menjadi “dua 

ratus lima puluh rupiah”. 

9. PERPU No. 18 Tahun 1960, yang menetapkan sanksi pidana denda harus 

dibaca dalam mata uang rupiah dan jumlahnya dilipatgandakan menjadi lima 

belas kali. 

10. UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang pemberantasan subversi. Asas “lex 

specialis derogat legi genralli” dalam hukum pidana, tidak diberlakukan 

dalam tindak pidana subversi (Pasal 19) 

11. UU No. 1 PNPS Tahun 1965 yang bertujuan melindungi agama terhadap 

ucapan dan praktek yang dipandang dapat mengurangi kesucian agama. 

12. UU No. 3/1965 tentang lalu lintas jalan raya, menggantikan wegverkeer-

verordening dan wegverkeers-ordonanntie yang diubah dengan PP No. 

28/1951. 

13. UU No 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang 

antara lain memungkinkan dilakukan penjatuhan pidana kumulatif yang 

seperti halnya dengan UU No. 7/1955 tentang tindak pidana ekonomi bersifat 

pembaharuan terhadap KUHP. 

14. UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiba  perjudian. 

15. UU No. 4 Tahun 1976 yang berkenaan dengan penerbangan sipil 

16. UU No. 9 Tahun 1976 mengenai kejahatan narkotika, yang menggatikan 

verdovende middelen ordonanntie. 

Materi UU di atas, selain ada yang menyangkut KUHP itu sendiri seperti UU. No. 

73/1958, masing-masing mengandung ketentuang-ketentuan yang berbeda atau 

menyimpang dari kelaziman yang diatur oleh KUHP warisan Hindia-Belanda itu, 
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tidak dapat tidak, harus dilihat sebagai usaha yang penting untuk melakukan 

perubahan terhadap KUHP itu sendiri. Karena itu, secara substantif, produk-

produk hukum tersebut dapat dikatakan sudah merupakan bagian dari usaha 

pembaharuan KUHP itu sendiri.  Artinya, proses pembaharuan KUHP itu pada 

dasarnya telah mulai dilakukan sejak ditetapkannya UU No. 1 Tahun 1946, yaitu 

tidak lebih dari satu tahun setelah indonesia merdeka. Proses pembaharuan itu 

berlangsung terus tahap demi tahap sesuai dengan tingkat perkembangan 

kesadaran hukum dan kebutuhan masyarakat. 

Namun, perubahan yang bersifat substansif melalui produk-produk UU tersebut, 

dapat dikatakan baru bersifat komlimenter dan sektoral. Di samping itu, 

sebenarnya ada usaha-usaha yang dapat dicatat secara khusus yang sifatnya lebih 

sistematis dan benae-benar total bermaksud mengganti KUHP warisan Hindia 

Belanda itu dengan KUHP yang baru sama sekali. Untuk tujuan inilah, antara lain, 

perintah mendirikan lembaga ini, dibentuk suatu komisi khusus hukum pidana 

yang bertugas melakukan studi dan persiapan kearah pembentukan KUHP 

Nasional yang baru untuk menggantikan KUHP warisan Hindia-Belanda itu 

secara total. 

 

b. Proses Pembentukan KUHP Baru 

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia sudah dimulai sejak masa 

permulan berdirinya republik yang diproklamasikan pada 7 agustus 1945. Guna 

menghindari kekosongan hukum, undang-undang dasar 1945 memuat aturan 

peralihan. Dalam Pasal II Aturan Peralihan itu dikatakan, bahwa “segla adan 

negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan 
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yang baru menurut UUD ini”. Dengan demikian maka hukum pidana yang 

berlaku saat itu ialah yang digunakan selama masa pendudukan bala tentara 

Jepang. Dbidang hukum pidana materiil Wetboek van Strafrecht voor Netherland-

Indie masih tetap berlaku dan diterapkan selama masa pendudukan itu dengan 

demikian berarti bahwa selama itu tidak pernah ada suatu produk legislatif yang 

menyatakan W.v.S atau berapa pasal dari W.v.S itu tidak berlaku, hanya pada 

tahun 1994 pemerintah bala tentara Jepang mengeluarkan apa yang disebut 

Gunsei Keizirei yang merupakan suatu peraturan yang serupa dengan KUHP, 

yang harus diterapkan oleh pengadilan-pengadilan pada waktu itu. Dengan 

sendirinya apabila suatu perbuatan masuk alam rumusan atau kualifikasi delik 

W.v.S dan juga dalam Gunzei Keirizei. Keadaan ini berlangsung sampai 

dikeluarkan Undang-undang No 1946 pada tanggal 26 Februari 1946. Sejak saat 

itulah dapat dikatakan pembaharuan hukum pidana  Indonesia dimulai.
32

 

Seperti diuraikan terdahulu, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang 

dewasa ini masih berlaku, merupakan produk warisan penjajahan Belanda di 

Indonesia. Malahan dapat dikatakan bahwa KUHP Indonesia itu sebenarnya sama 

sekali berasal dari KUHP kerajaan Belanda yang diberlakukan di indonesia 

dengan beberapa penyesuaian disana-sini, kemudian diterjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia. Menurut Soedarto, teks resmi KUHP itu sendiri kini secara 

formil masih dalam bahasa belanda. Hal ini terjadi karena sejarah awal 

pertumbuhan oleh hukum indonesia modern, sangat banyak ditentukan oleh 

kekuasaan hindia belanda di indonesia. Jadi, pengaruh Belanda sangat besar 

dalam hukum Indonesia. Artinya, memang beralasan untuk melakukan perubahan 
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hukum pidana yang sekarang berlaku. Besarnya pengaruh hukum Belanda itu 

dapat terjadi karena: 

1).  Prinsip konkordansi yang dianut dalam sistem hukum Belanda. 

2).  Ilmu hukum yang berkembang di Indonesia sebagian terbesar didasari oleh 

ajaran-ajaran dan teori yang dikembangkan di dunia barat. dan 

3). Praktek peradilan yang dilangsungkan di Indonesia, hampir seluruhnya 

bersumber kepada peraturan perundang-undangan dan doktrin ilmu hukum 

tersebut diatas. 

 

Setelah Indonesia merdeka, keadaan demikian itu terus berlangsung. Hal ini mula-

mula dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum yaitu dengan jalan 

mencantumkan aturan peralihan dalam UUD 1945. Dalam pasal 2 aturan 

peralihan itu dinyatakan “segala badan negara dan peraturan yang ada masih 

berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut  undang-undang dasar ini”. 

Dengan demikian hukum pidana yang berlaku saat itu adalah hukum pidana 

warisan pemerintahan pendudukan jepang. Hanya saja, selama masih pendudukan 

jepang itu, dibidang hukum pidana materil, wetboek van strafrecht voor 

nederlands-indie sendiri masih diterapkan dalam praktek. Selama masa itu tidak 

pernah ada produk legislatif yang menyatakan baik sebagian tau seluruh nya tidak 

berlaku.  

 

Tahun 1944, pernah dikeluarkan oleh pemerintahan pendudukan jepang peraturan 

semacam KUHP yang disebut “gunsei keizirei” yang harus diterapkan oleh 

pengadilan. KUHP jepang ini, jika bertentangan dalam hal-hal tertentu dengan 

WvS voor nederlands-indie harus lebih diutamakan. Itu berarti bahwa sejak tahun 
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1944 sampai dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1946, ada dua warisan KUHP 

penjajah yang berlaku di indonesia. Yang satu merupakan warisan belanda dan 

yang lain adalah warisan dari jepang. Kemudian, setelah dikeluarkannya UU No. 

1 Tahun 1946 itu, KUHP warisan pemerintahan asing itu tinggal satu, yaitu 

warisan Belanda. Warisan belanda itu sendiri, mulanya juga masih bersifat rancu 

sehubungan dengan pecahnya wilayah indonesia menjadi wilayah republik 

indonesia dan wilayah republik indonesia serikat dimana dimasing-masing 

wilayah diberlakukan KUHP warisan belanda yang berbeda-beda keadaan 

kemajemukan hukum pidana inilah kemudian diatasi dengan dikeluarkannya UU 

No. 73 Tahun 1958. 

 

Usaha yang lebih khusus dalam rangka pembentukan KUHP yang baru, yang 

secara total  diharapkan dapat menggantikan kedudukan warisan Hindia-Belanda 

itu, sudah pula dimulai secaa sistematis dengan didirikannya LPHN (Lembaga 

Pembinaan Hukum Nasional) pada Tahun 1961. Bahkan keinginan untuk itu, 

sebenarnya sudah terlihat sejak berlakunya UUDS 1950 dalam Pasal 102 UUDS 

ini ditegaskan: 

 

“Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil mauun hukum 

pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan 

kekuasaan pengadilan, diatur dengan perundang-undangan menganggap 

perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri’’. 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat  diketahui bahwa sesungguhnya gagasan 

kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional dalam bentuk kitab undang-

undang itu sudah ada sejak tahun 1950. Hanya saja gagasan itu belum dapat 
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diwujudkan sampai UUD 1945 diberlakukan kembali. Oleh karena itu,  langkah 

pertama yang perlu dicatat dalam rangka pembentukan KUHP baru itu adalah 

didirikannya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dengan Keputusan 

Presiden No. 194 Tahun 1961. Keputusan ini menetapkan berdirinya lembaga ini 

dengan tugas mempersiapkan perencanaan hukum dan perundang-undangan, yang 

salah satunya adalah bidang hukum pidana. Untuk keperluan penyusunan 

rancangan KUHP nasional yang baru ini, sebagai bagian dari badan perencana 

dalam lembaga ini dibentuk suatu panitia kerja hukum yang terdiri dari pada 

teoritisi dan praktisi hukum pidana. 
33

 

 

c. Konsep KUHP Baru 

 

Pertama-tama perlu dikemukakan, bahwa usaha pembentuka KUHP baru untuk 

menggantikan (KUHP) yang sekarang berlaku telah cukup lama dilakukan. 

Dimulai degan adanya rekomendasi Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 yang 

menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional selekas mungkin 

diselesaikan, maka pada tahun 1964 dibicarakan konsep yang pertama. Berturut-

turut kemudian ada pula konsep 1968, konsep 1971/1972, konsep 1982/1983 yang 

kemudian menjadi konsep 1987/1988. Konsep 1987/1988 ini pun mengalami 

penkajian terus-menerus sampai menjadi konsep 1991/1992. Informasi yang 

disajikan dalam tulisan ini bertolak dari konsep 1991/1992 (edisi revisi s/d Maret 

1993), namun dalam revisi ini, dikaitkan pula dengan perkembangan konsep-
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konsep terakhir (2004-2012). Beberapa hal baru dalam konsep KUHP baru 

sebagai berikut:
34

 

 

1. Sistematika KUHP Baru 

2. Keseimbangan asas legalitas dan asas kesalahan 

3. Keseimbangan asas legalitas formal dan materiil serta sifat melawan hukum 

formal dan materiil 

4. Masalah kesalahan/pertanggungjawaban 

5. Masalah alasan penghapus pidana 

6. Masalah pertanggungjawaban korporasi 

7. Masalah pedoman pemidanaan Masalah jenis pidana dan tindakan 

8. Masalah jumlah dan lamanya pidana 

9. Masalah peringanan dan pemberatan pidana 

10. Masalah tindak pidana dalam buku II 

 

Khususnya mengenai pidana penjara seumur hidup, dapat kiranya dikemukakan 

hal-hal sebagai berikut:
35

 

 

a. Pidana penjara seumur hidup, seperti halnya dengan pidana mati, pada 

dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut penjatuhan 

pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti 

(definite sentence) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a 

definite period of time), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, 

walaupun orang tidak tau pasti berapa lama masa hidup seseorang di dunia 
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ini. Dilihat dari kenyataan praktik, dapat juga dikatakan bahwa pidana 

seumur hidup bersifat in-determinate, karena si terpidana tidak tahu pasti 

kapan dia dapat dilepaskan kembali ke masyarakat. 

 

b. Mengingat sifat/karakteristik pidana seumur hidup yang demikian, maka 

sebenarnya ada kontrakdiksi ide antara pidana seumur hidup dengan sistem 

pemasyarakatan. Pidana seumur hidup lebih berorientasi pada ide 

perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan 

sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan 

dan peraikan (rehabilitasi) si terpidana untuk dikembalikan lagi ke 

masyarakat. Jadi, dilihat dari ide pemasyarakatan, pada hakikatnya pidana 

“perampasan kemerdekaan” seseorang hanya bersifat “sementara” (untuk 

waktu tertentu), tidak untuk seumur hidup (untuk waktu yang tidak 

ditentukan). 

c. Sekiranya pidana penjara seumur hidup memang masih patut dipertahankan, 

maka kebijakan legislatif mengenai pidana seumur hidup seyogyanya 

mengintegrasikan ide/konsep perlindungan masyarakat dengan ide/konsep 

pemasyarakatan serta memerhatikan ide-ide yang tertuang dalam standard 

Minimum Rules For the Treatment of Prisioners (yang telah diterima oleh 

kongres PBB ke-1 mengenai “Ithe Prevention of Crime and the Treatment 

of offenders” tahun 1955 maupun berbagai penyataan pada kongres-kongres 

PBB berikutnya (khususnya kongres ke ke-6 dan ke-8 yang berhubungan 

dengan masalah pidana seumur hidup). 
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d. Menurut peraturan perundang-undangan (kebijakan legislatif) selama ini 

sangan sulit bagi napi seumur hidup mendapatkan pelepasan bersyarat 

(”conditional release” atau Voorwaardelijke Invrijheidstelling”), 

pengurangan masa pidana (remisi) maupun proses asimilasi (proses 

pembatuan napi dalam kehidupan masyarakat). Hal demikian terlihat dari 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

(1) Pasal 15 KUHP, pelepasan bersyarat hanya dapat diberikan kepada 

terpidana yang telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara 

(sementara), sekurang-kurangnya telah menjalani sembilan bulan 

penjara; 

(2) Pasal 7 Keppres No. 5/1987 menyatakan, napi seumur hidup dapat 

diberi pengurangan masa menjalani pidana hanyan apabila pidana 

seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara oleh 

presiden; dan 

(3) Pasal 3 Kep. Menkeh No. 03. MH. 02.01 Tahun 1988 menyatkan 

bahwa: 

Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana 

penjara ementara bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal  

7 Keppres No. 5/1987 tidak dapat diajukan apabila: 

a. Napi pernah memperoleh grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara 

seumur hdup; atau 

b. Napi pernah mengajukan permohonan grasi atas pidana penjara seumur 

hidup dan ditolak presiden. 
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(4) Pasal 8 Peraturan Menkeh No. M. 01-PK. 01. 10 Tahun 1989 

menyatakan bahwa: 

Persyaratan substantif bagi seorang napi untuk dapat izin asimilasi 

antara lain ia telah menjalani setengah dari masa pidananya. 

Selanjutnya, dalam Pasal 10 Peraturan Menkeh tersebut dinyatakan 

bahwa asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, tidak 

diberikan kepada napi yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, 

korupsi, penyelundupan, perjudian, narkotika atau perkara lain yang 

menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat. 

 

e. Memerhatikan ketentuan-ketentuan di atas (yaitu, sangat suitnya terpidana 

seumur hidup mendapatkan “pelepasan, bersyarat, remisi dan asimilasi”), 

dapatlah dikatakan bahwa kebijakan legisltif yang ada selama ini masih 

menempatkan pidana seumur hidup berada diluar sistem pemasyarakatan 

atau setidak-tidaknya belum begitu jelas kedudukan narapidana seumur 

hidup didalam sistem pemasyarakatan. Bahkan didalam konsep RUU 

“Pemasyarakatan” tahun 1995 (yang kemudian menjadi UU 

Pemasyarakatan No. 12/1995), kedudukan napi seumur hidup ini pun tidak 

begitu jelas. Didalam konsep Rancangan KUHP Baru, napi seumur hidup 

diberi kemungkinan untuk mendapatkan “pelepasan/pembebasan bersyarat” 

apabila napi seumur hidup itu telah menjalani pidana paling kurang 17 

(tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik (lihat Pasal 70 konsep 2012). 

Batas minimal telah menjadi 17 tahun ini, awalnya 10 tahun (Pasal 65 

Konsep 2000; Pasal 67 Konsep 2004). Patut kiranya dicatat, bahwa Kongres 

PBB ke-8 Havana tahun 1990 telah meminta kepada Komite Pencegahan 
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dan Pengendalian Kejahatan (the Committee on Crime Prevention and 

Control, yang sekarang telah berubah menjadi “the Commission on Crime 

Prevention and Criminal Justice”) untuk memeriksa/mengkaji kedudukan 

hukum mengenai hak dan kewajiban para napi seumur hidup dan mengkaji 

berbagai sistem untuk menilai kelayakan (pantas-tidaknya) mereka 

memperoleh pelepasan bersyarat (Conditional release). Dalam salah satu 

pulikasi PBB tahun 1994 (kode penerbitan: ST/CSDH/24) yang berjudul 

“Life Impisonment” antara lain disimpulkan, bahwa “To incarcerate a 

person for life without the possibility of being released  not only ignores two 

of the purposes of imprisonment (rehabilitation and reintergration into 

society), but also places heavy financial burdens on taxpayers”.  

 

f. Bertolak dari uraian sebelumnya dapatlah ditegaskan, bahwa untuk 

mengefektifkan pidana penjara seumur hidup dilihat dari konsep/sistem 

pemasyarakata, maka ketentuan legislatif seyogyanya memuat kebijakan-

kebijakan sebagai berikut: 

 

(1) Pidana seumur hidup selalu dirumuskan/diancamkan secara alternatif dengan 

jenis pidana lainnya; 

(2) Pidana seumur hidup hanya dijatuhkan untuk melindungi masyarakat, 

menjamin keadilan dan hanya dikenakan kepada pelaku kejahatan yang sangat 

serius dan sulit diperbaiki; 

(3) Pidana seumur hidup tidak dapat dikenakan kepada anak/remaja; 

(4) Ada jaminan bahwa terpidana seumur hidup mempunyai hak juga untuk 

memperoleh pelepasan/pembebasan bersyarat. Remisi  dan proses asimilasi.  
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Akhirnya patut dikemukakan, bahwa upaya memperbaiki kebijakan legislatif 

(kebijakan perundang-undangan) hanya merupakan salah satu faktor untuk 

mendukung efektivikasi pidana penjara. Tentunya banyak faktor-faktor lainnya 

yang juga harus diperhatikan. 

Jadi penyusunan konsep RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang 

bangunan sistem hukum pidana nasional. hal ini tentunya berbeda dengan 

pembuatan atau penyusunan RUU biasa yang sering dibuat selama ini. 

Perbedaannya dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
36

 

a. Penyusunan RUU biasa, bersifat parsial atau fragmenter pada umumnya  

hanya mengatur delik khusus atau delik tertentu, masoh terikat pada sistem 

induk (WvS) yang sudah tidak utuh hanya merukapan sub-sistem, tidak 

membangun atau merekontruksi sistem hukum pidana, 

b. Penyusunan RUU KUHP bersifat menyeluruh atau terpadu atau integral 

mencakup semua aspek  dan bidang yang bersistem serta berpola dalam 

menyusun atau menata ulang rancang bangun sistem hukum pidana 

nasional yang terpadu. 

 

D. Tujuan dan Pelaksanaan Pidana dalam Konsep KUHP Baru 

 

Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan hukum pidana materiil 

(subtantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum 

pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama 

diperbarui. Karena kalau hanya salah satu diperbarui, maka akan timbul 

                                                           
36

   Barda Nawawi Arif, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif  Pembaharuan dan 

Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2012. Hlm 1-2 
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kepincangan atau kesulitan dalam pelaksanaannya serta tujuan dari 

pembaharuan itu sendiri tidak akan dicapai sepenuhnya. Sedangkan tujuan 

utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan.
37

 

 

Tujuan dan pedoman pemidanaan selama ini belum diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Oleh panitia pembuat konsep 

KUHP kedua hal tersebut dapat dilihat dalam Buku I Konsep RUU KUHP 

Tahun 2012 dalam Pasal 54 dan Pasal 55. 

 

Pasal 54:
38

 

(1) Pemidanaan bertujuan: 

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 

hukum demi pengayoman masyarakat. 

b.  Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang yang lebih baik dan berguna. 

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; dan 

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana 

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia. 

Pasal 55:  

                                                           
37

 Erna Dewi, Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha 

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang, Bandar Lampung, 2011, 

hlm 52 
38

 Erna Dewi, Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal, Bandar Lampung BP Justice 

Publisher, 2014, hlm 88-89 
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(1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan: 

a. Kesalahan pembuat tindak pidana 

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 

c. Sikap batin pembuat tundak pidana 

d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak 

direncanakan 

e. Cara melakukan tindak pidana 

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana 

g. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak 

pidana 

h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pemuat tindak pidana 

i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban 

j. Pemanfaatan dari korban dan/atau keluarganya dan atau 

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 

 

(2) 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 kemanusian. 

Tujuan dan pedoman pemidanaan dalm sistem pemidanaan di Indonesia 

selama ini belum diatur secara eksplisit dalam KUHP, oleh karenanya 

menurut Barda Nawawi Arief:
39

 Bahwa sistem hukum pidana merupakan 

satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive system) dan pidana hanya 

merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan. “tujuan pidana” merupakan 

                                                           
39

 Barda Nawawi Arif, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang: BP Undip, 2009, hlm 3-5 
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bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem 

hukum pidana) disamping sub-sistem “tindak pidana”, 

“pertanggungjawaban pidana (kesalahan)” dan “pidana” Perumusan tujuan 

dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi 

pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan 

filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pemidanaan. 

 

Penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritik. 

Alasannya menurut menurut (mantan) Menteri Kehakiman Belanda Modderman, 

yaitu: 

“Karena pada perinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna 

(efektif). Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati 

kedalam sistem hukum (Belanda), kemudian mencakupkan sanksi pidana 

ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen 

poena proxima morti (pidana yang paling dekat dengan pidana mati). 

 

Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung 

badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup 

dapat diubah menjadi pidana penjara sementara misal untuk 20 tahun.
40

 

 

Di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi 

pidana sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 

Tahun 1999 tentang Remisi, dinyatakan bahwa: 

 

                                                           
40

 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm, 465. 
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1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani 

pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat 

diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana 

yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun. 

2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 

sementara diajukan melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (dalam 

kabinet Indonesia Bersatu, 2004 disebut Menteri Hukum dan HAM). 

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP dikenal pidana penjara 

dengan sistem minimum umum (paling pendek satu hari dan maksimum umum 

(paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut). Sedangkan ketentuan pada 

ayat (3) Jo ayat (4), Pasal 12 KUHP mengenal pidana penjara dengan sistem 

maksimum khusus (boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh) tahun berturut-

turut). 

Pasal 13 KUHP, menyatakan: Orang-orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara 

dibagi-bagi atas beberapa golongan (kelas). Pasal 14 KUHP orang terpidana yang 

dijatuhi pidana wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya 

menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), 

yang menyatakan: 

1) Hal menunjukan tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan atau kedua-

duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal 

membedakan orang terpidana dalam golongangolongan, hal yang mengatur 
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pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar 

penjara, hal yang mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat 

agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, 

semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan Kitab Undang-

Undang ini. 

2) Jika perlu Menteri kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-

tempat orang terpidana. 

E. Pengaturan Tentang Pidana Seumur Hidup 

Berdasarkan Pasal 12 KUHP: 

(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling 

lama lima belas tahun berturut-turut. 

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh 

tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh 

memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara 

selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana 

penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas 

tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan 

atau karena ditentukan Pasal 52. 

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua 

puluh tahun 
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Selain KUHP terdapat pula beberapa peraturan Undang-Undang diluar KUHP 

yang megatur mengenai hukuman seumur hidup yang mana dalam peraturan ini 

mengatur suatu kejahatan luar biasa, adapun beberapa contoh undang-undangnya 

yakni sebagai berikut: 

 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Pasal yang terdapat tentang hukuman seumur hidup dalam undang-undang ini 

yakni Pasal: Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 144. 

 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 

Pasal yang terdapat hukuman seumur hidup dalam undang-undang ini yakni 

Pasal 12 dan Pasal 12 B ayat 2. 

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Terorisme 

Pasal yang terdapat hukuman seumur hidup dalam undang-undang ini yakni 

hanya di Pasal 9. 

 

Beberapa Pasal mengenai hukuman seumur hidup dalam konsep RUU KUHP 

Tahun 2012 Buku I yakni sebagai berikut: 

Paragraf 2  Permufakatan Jahat Pasal 13  

(1)  Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara 

tegas dalam Undang-Undang.  

(2)  Pidana  untuk  permufakatan jahat melakukan tindak pidana  adalah 1/3 (satu 

per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.  
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(3)  Permufakatan  jahat  melakukan tindak  pidana  yang  diancam  dengan 

pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 7 

(tujuh) tahun.  

(4)  Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama 

dengan tindak pidana yang bersangkutan. 

 

Paragraf 2  Pidana Penjara Pasal 69  

(1)  Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.  

(2)  Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima  belas) 

tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan 

minimum khusus.  

(3)  Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau  

jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi  pidana  penjara  

15 (lima  belas) tahun maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat 

dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.  

(4)  Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh 

dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun. 

 

Pasal 70  

(1)  Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuh  

belas)  tahun dengan  berkelakuan  baik  maka  terpidana  dapat diberikan 

pembebasan bersyarat.  
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(2) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bersyarat terpidana seumur hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Paragraf 5 Pidana Denda 

(5)  Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan:  

    a.  pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) 

tahun adalah pidana denda Kategori V;  

    b.  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara paling 

lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda. 

 

Pasal 90  

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan 

selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana 

mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan 

Presiden. 

 

Pasal 94  

(1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan maka wajib ditentukan lamanya 

pencabutan sebagai berikut:  

    a. dalam hal dijatuhkan pidana mati  atau  pidana seumur hidup, pencabutan 

hak untuk selamanya 
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Pasal 126  

(1)  Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.  

(2)  Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan anak.  

(3) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana 

yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 

 

Pasal 133  

(1)  Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman 

pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.  

(2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, 

maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.  

(3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa 

perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih 

ringan. 

 

Pasal 141  

Jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara   

seumur hidup maka tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, 

yakni:  

a.  pencabutan hak tertentu;  

b.  perampasan barang tertentu; dan/atau  
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c.  pengumuman putusan hakim. 

 

Pasal 149  

(1)  Kewenangan penuntutan gugur karena daluwarsa:  

a.  sesudah lampau waktu 1 (satu) tahun untuk tindak pidana yang dilakukan 

dengan percetakan;  

b.  sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun untuk tindak pidana yang  hanya    

diancam dengan pidana denda atau semua tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;  

c. sesudah lampau waktu 6 (enam) tahun untuk tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;  

d. sesudah lampau waktu 12 (dua belas) tahun untuk tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun;  

e. sesudah lampau waktu 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang   

diancam pidana mati atau  pidana penjara seumur hidup.  

(2)    Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur 18  

(delapan belas) tahun, tenggang waktu gugurnya kewenangan menuntut  

karena daluwarsa menjadi 1/3 (satu per tiga). 

 

Pasal 155  

(1)  Kewenangan pelaksanaan pidana penjara gugur karena daluwarsa, setelah  

berlaku  tenggang  waktu  yang  sama  dengan  tenggang  waktu daluwarsa  
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kewenangan  menuntut  ditambah  1/3  (satu  per  tiga)  dari tenggang waktu 

daluwarsa tersebut.  

(2)  Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lamanya 

pidana yang dijatuhkan.   

(3)  Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu daluwarsa.  

(4)  Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) maka kewenangan 

pelaksanaan pidana  gugur  karena  daluwarsa setelah  lewat  waktu  yang  

sama dengan tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1)  huruf e ditambah 1/3 (satu 

per tiga) dari tenggang waktu daluwarsa tersebut. 

 

F. Sejarah Pidana Penjara Seumur Hidup Di Indonesia 

 

Undang-undang selalu memberi kemungkinan untuk memilih antara hukuman 

penjara seumur hidup atau sementara, hingga hakim juga berhubungan dengan 

kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman yang seumur hidup, menurut 

teori berhak menjatuhkan satu hari. Catatan pertama bahwa memang dengan 

begitu banyaknya sanksi pidana penjara yang dicantumkan dalam KUHP maupun 

undang-undang di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, 

oleh karena pidana penjara merupakan pidana penjara merupakan satu-satunya 

pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan hakim menjatuhkan 

pidana penjara dalam setiap keputusannya, dan dari segi pembinaan akan 

diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, 
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meskipun cita-cita pembinaan dalam bentuk rehabilitasi itu belum sepenuhnya 

bisa dicapai. Pidana seumur hidup sebagai salah satu jenis pidana penjara, dan 

tergolong pidana terberat kehadirannya tidak dilepaskan dari sejarah emenjaraan 

yang turut menentukan sejarah perjalanan hukum pidana Indonesia. 

 

Menurut Kosnoen, dinyatakan bahwa pidana penjara baru dikenal di Indonesia 

ketika VOC (Verenigde Oost Indische Compagnic) memperkenalkan lembaga 

“bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman hindia Belanda 

menjadi pidana penjara. Selain “bui”, dikenal pula rumah tahanan yang disebut 

“ketingkwartier” merupakan tempat buat orang-orang perantaian.
41

 Orang-orang 

tersebut tidak hanya terdiri dari orang-orang yang dikenakan pidana, tetapi juga 

ada orang-orang yang disandera dan orang Tionghowa yang datang di Jawa 

dengan tidak sah. Bentuk rumah tahanan (penjara saat itu) adalah yang disebut 

Vrouwentuchthuis adalah tempat buat menampung orang-orang perempuan yang 

sebagian besar terdiri dari orang-orang perempuan bangsa belanda dan 

dimasukkan dalam rumah tersebut karena melanggar kesusilaan (overspel).
42

 

 

Menurut Petrus Irwan Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, dinkatakan bahwa 

pemenjaraan atau dahulu dikenal dengan “bui” atau rumah tempat menjalani 

pidana diatur dalam Pasal 1 Gestichten Reglemen Stb 1917 Nomor 708 meliputi 

Gevangenis voor Europeanen (Penjara pusat untuk orang eropa) Gevangenis voor 

Vrouwen (penjara bui untuk wanita); Lands Gevangenis (penjara negeri), hulp 

gevangenis (penjara pertolongan), Civiele Gevangenis (rumah tutupan buat orang-

                                                           
41

 Koesnoen, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Penerbitan Sumur 
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orang militer). Lebih lanjut dalam Pasal 4 Reglemen penjara itu dijelaskan 

mengenai orang yang dipenjarakan (terpenjara) menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu 

(1) orang yang menjalani pidana penjara (gevangenis straf), atau kurungan 

(hechtenis), (2) orang yang ditahan buat sementara/orang tahanan preventif, (3) 

orang yang disandera (gijzel).
43

 

 

Tercatat bahwa sejarah pemenjaraan di Indonesia dimulai dengan 

diberlakukannya Gestichten Reglement 1917 Stb.708, yang mulai berlaku sejak 

tanggal 1 Januari 1918. Peraturan (Reglemen) penjara yang dibuat oleh 

pemerintah kolonial Belanda sebenarnya merupakan perwujudan dari adanya 

ketentuan pidana penjara dalam Wetboek van Strafrecht (W.v.S 1918). 

Pemberlakuan Reglement penjara ini cenderung bersifat diskriminatif karena 

setiap golongan penduduk dengan penjara masingmasing yang terdiri dari penjara 

untuk orang Eropa, penjara untuk orang di luar orang Eropa. Pemberlakuan 

Reglemen penjara selain diskriminatif, seringkali menjadi dasar pemberlakuan 

kasar dan kejam terhadap orang tahanan dan narapidana karena sepenuhnya 

bermotif pembalasan, Tercatat hanya ada 2 (dua) pasal yakni Pasal 65 dan Pasal 

66 yang menyangkut pembinaan, selebihnya adalah aturan-aturan yang bersifat 

keamanan dan mengatur tata tertib. 

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dikatakan bahwa konteks sejarah singkat pidana 

penjara sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya W.v.S 

(KUHP), karena dengan adanya W.v.S tersebut secara resmi pula diberlakukan 
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pidana penjara (termasuk PSH). Seperti diketahui bahwa KUHP yang sekarang 

berlaku di Indonesia dahulunya merupakan jiplakan Code Penal Prancis oleh 

Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di Belanda pada waktu Prancis di bawah 

Napoleon menaklukan Belanda pada permulaan abad kesembilan belas.
44

 Pada 

Tahun 1881 di Belanda dibentuk dan mulai berlaku pada Tahun 1886 suatu 

KUHP baru yang bersifat nasional dan sebagian besar mencontoh KUHP Jerman. 

Berdasarkan Koninklijk Besluit tertanggal 15 Oktober 1915 dibuat KUHP baru 

yang diundangkan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda (LNHB) 1915 Nomor 

752 maka mulai berlakulah Wetboek van Strafrecht voor Indonesie tahun 1915. 

Akan tetapi berdasarkan Invoering Verordening dari Koninklijk Besluit tertanggal 

4 Mei 1917, LNHB Nomor 497, W.v.S mulai aktif berlaku sejak 1 Januari 1918 

bagi semua golongan penduduk di Indonesia. Bersamaan dengan itu berlaku pula 

Getichten Reglemen LNHB 1917 Nomor 708. 
45

 

 

Tercatat dalam perjalanan sejarah kepenjaraan sejak pemberlakuan Reglemen 

Penjara 1917 Nomor 708 falsafah kepenjaraan diselimuti oleh tujuan pembalasan. 

Narapidana yang mendapat pidana berat terutama pidana seumur hidup cenderung 

mendapat porsi pekerjaan berat pada berbagai ekspedisi, areal tambang, 

perkebunan besar, perkebunan karet, perkebunan tebuh, peternakan hewan, 

tambak-tambak ikan, percetakan, pembuatan sepatu, pertenunan, bengkel tukang 

besi, tempat pemukul batu, pembakaran batu merah. Tujuannya semata-mata 

adalah membuat narapidana jera (penjeraan). Sejarah pemenjaraan yang buruk 

tersebut dan tidak manusiawi terjadi di bawah KUHP (W.v.S) yang masih 
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digunakan di Indonesia saat ini walaupun terjadi tambal sulam, namun tidak 

mengubah secara total prinsip-prinsip liberalisme dan kapitalisme. 

 

Pidana penjara yang meninggalkan derita sejarah bangsa Indonesia, walaupun 

begitu hingga kini masih tetap dipergunakan, karena memang pada dasarnya 

pidana penjara adalah salah satu jenis pidana yang paling banyak digunakan untuk 

menanggulangi kejahatan. Selain itu pidana penjara dalam wujudnya merupakan 

reaksi negara akibat adanya kejahatan, dan kemudian oleh negara mencantumkan 

dalam peraturan perundang-undangan negara untuk diberlakukan. 

 

Terkait dengan tujuan pidana penjara, menurut R. Achmad S Soemadi Pradja dan 

Romli Atmasasmita, dikatakan bahwa:
46

 Perjalanan sejarah pemenjaraan di 

Indonesia yang terkesan suram itu menggugah Sahardjo (saat itu Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1963) di dalam pidatonya saat menerima 

gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 

Tahun1963 dalam Ilmu Hukum mengemukakan judul pidato ilmiah denga topic 

“Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek”. Sahardjo selain 

mengemukakan Hukum Nasional yang digambarkan dengan pohon beringin yang 

melambangkan pengayoman, juga dikemukakan pandangannya tentang pohon 

beringin itu sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan 

narapidana, sehingga tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai di 

samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya 
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kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia 

menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. 

 

Konsepsi Sahardjo sangat manusiawi bahkan ide dasar pemasyarakatannya telah 

maju, akan tetapi tenggang waktu 1963– 1995 adalah waktu yang cukup lama. 

Tenggang waktu yang dimaksud adalah Sahardjo mengungkap pidotanya 1963, 

tiga puluh dua tahun kemudian yakni 1995 baru dikeluarkannya Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

 

G. Prinsip Restoratif Justice dalam Pemidanaan 

 

Peluang untuk melakukan pendekatan terhadap keadilan restoratif sebenarnya 

merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi 

terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif 

merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan 

menjadi sesuai dengan keadilan. Di dalam rumusan sila kedua dan sila kelima 

Pancasila, terdapat kata “keadilan” yang menunjukkan bahwa memang keadilan 

itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan 

bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun 

peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari 

suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah 

hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban 

dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan. 

 

Keadilan restoratif (Restorative Justice) dapat diartikan sebagai pemulihan 

keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah 
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dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi 

proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada 

pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan 

pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara 

langsung dan aktif. Menurut Artidjo Alkostar, Restorative justice adalah “metode 

pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam 

proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari 

kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan 

komunitasnya kembali”
47

. Dalam penegakan keadilan belum mencapai cita-cita 

keadilan bagi para pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan. Kegagalan 

menegakkan keadilan disebabkan oleh beberapa hal:
48

 

 

a. Perlakuan yang tidak adil, beberapa perlakuan tersebut diantaranya 

penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat, pemaksaan pengakuan, 

pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasehat 

hukum dibawah standar profesi, atau kesesatan hakim yang terlanjur 

membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis. 

b. Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum 

Tindakan adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan 

tindakan akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap orang yang 

tidak bersalah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian. 
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c. Perlakuan yang merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka, 

terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk 

melindungi hak-hak orang lain. 

d. Hak-hak orang lain tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh 

negara. 

e. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif. 

 

Keadilan restoratif (restorative justice) itu sendiri memiliki makna keadilan yang 

merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya 

restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna 

yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan 

pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara 

korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang 

dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui 

mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan 

lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada 

pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif 

dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa 

memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah 

penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi 

aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya 

bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi. 

 

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil 

dan mendorong para pihak untuk ikut serta di dalamnya. Korban merasa bahwa 
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penderitaannya di perhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan 

penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami 

penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesepakatan 

untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat 

diperolehnya. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam 

kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah. Tujuan utama 

restorative justice adalah memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar 

memperhatiakan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya 

kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan 

restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan 

diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin 

pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. 

 

Munculnya sebuah ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem 

peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan 

konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak 

dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku 

yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. 

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala 

yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum 

pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan 

merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik 

kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, 

meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem 

pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan 
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dijalankan negara. Munculnya ide restorative justice karena proses pidana belum 

memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah restorative justice sebenarnya 

sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. 

Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang 

menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban. 

 

Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses 

peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya 

merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keadilan restoratif 

merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis 

masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat 

menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang 

sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan restoratif 

dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya 

dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan 

nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan 

hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal 

penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang 

melakukan tindak pidana. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif 

keadilan restoratif adalah menuntut pertanggung jawaban pelanggar terhadap 

perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang 

yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran 

dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. 

 



70 
 

Proses penyelesaian perkara, keadilan restoratif tidak lagi menggunakan cara-cara 

konvensional yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana, yang 

hanya berfokus pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, serta mencari 

hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah tersebut. 

Sementara dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice bukan lagi 

kedua hal tersebut, yang diinginkan oleh restorative justice adalah sebuah 

pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan 

turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan 

antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali 

seperti semula. Keadilan restoratif, melibatkan kedua pihak yaitu korban dan 

pelaku dan berfokus pada kebutuhan pribadi mereka. Selain itu, juga memberikan 

suatu bentuk bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa depan. 

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan 

pelanggaran menjadi pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan 

negara. Keadilan Restoratif yang mendorong dialog antara korban dan pelaku 

menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. 

 

Menurut Eva Achjani Zulfa
49

 “paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan 

saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya berdasarkan 

kewenangan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mengatur 

warganegaranya melalui organ-organnya, bahwa dasar dari pandangan ini 

menempatkan negara sebagai pemegang hak-hak memidana (ius puniendi) 

sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. 

Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan 
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konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang mana lembaga 

lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi, 

dengan demikian hukum pidana bersifat ultimum remidium”. 

 

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya 

jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma /cap dan mengembalikan 

pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari 

kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban 

kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara 

tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, 

korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam 

mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam 

masyarakat. 

 

Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk 

melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari 

suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki 

wewenang melakukan diskresi atau pengenyampingan perkara pidana yang 

dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku / 

pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer 

adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana. 

Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam 

menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada 

umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang 
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juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti 

sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati 

dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan 

bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan 

berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Sedangkan kelemahan dari 

penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan”, dapat menjadi sumber 

penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi 

dibelokkan menjadi ”komoditi”. Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi 

sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan.  
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Eksistensi Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Nasional 

Keberadaan pidana penjara seumur tidak mengenal maksimum dan minimum. 

Jadi apabila pidana diancamkan pidana satu-satunya penjara seumur hidup, maka 

pidana tersebut tidak mungkin dikurangi dalam putusan hakim. Kalaupun ada 

pengurangannya hanya mungkin setelah putusan mempunyai kekuatan yang tetap, 

yaitu melalui grasi (pengampunan) atau pengurangan (remisi). 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Umdamg-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang 

Grasi yang berbunyi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada 

Presiden. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) a dan b permohonan tersebut dapat 

diajukan 1 kali, kecuali terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan 

telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi 

tersebut dan terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana 

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

pemberian grasi diterima. Namun yang berhak mengabulkan dan menolak 

permohonan grasi tersebut adalah Presiden setelah mendapat pertimbangan dari 

Mahkamah Agung. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa peringanan atau 

perubahan jenis pidana; pengurangan jumlah pidana; atau penghapusan 

pelaksanaan pidana. 



74 
 

Narapidana penjara seumur hidup juga dapat mengajukan permohonan remisi 

menjadi pidana penjara sementara. Tentu saja harus mengikuti syarat yang telah 

ditentukan yakni Pasal 2 (a) Keppres Nomor. 174 Tahun 1999 seperti narapidana 

telah menjalankan paling sedikit 5 (lima) tahun dan selalu berkelakuan baik 

dihitung sejak tanggal penahanan. Surat permohonan dibuat oleh narapidana 

paling lama 4 bulan sebelum tanggal 17 Agustus tahun yang berjalan yang 

ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman dan 

Hak Asasi dan Manusia. 

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwamasih terbukanya pintu lebar untuk 

meraih kesempatan kepada narapidana penjara seumur hidup untuk dapat 

berkumpul di dalam pergaulan masyarakat asal memenuhi syarat-syarat dan 

tentunya pertimbangan yang bijak oleh Presiden untuk memutuskan apakah 

narapidana tersebut pantas atau tidak mendapat grasi dan remisi. Tentu saja ini 

menjadi peringatan kepada warga masyarakat akan sangat tercelanya perbuatan 

yang bersangkutan.
43

 

 

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukuman pidana 

seumur hidup berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni 

sebagai berikut: 

a.  kejahatan terhadap kemanan negara, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat 

(2), Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 124 ayat (3). 

b.  Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat 

serta wakilnya, Pasal 140 ayat (3). 

                                                           
43

 https://rageofangel.wordpress.com/2012/04/20/pengaturan-pidana-penjara-seumur-hidup/, 

Diakses tanggal 8 Agustus 2016, Pukul 22.16 
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c.  Kejahatan terhadap nyawa, Pasal 339, Pasal 340. 

d.  Pencurian, Pasal 365 ayat (4). 

e.  Pemerasan dan pengancaman, Pasal 368 ayat (2). 

f.  Kejahatan pelayaran, Pasal 444 

g. Kejahatan penerbangan, Pasal 479 f sub b, 479 k ayat (1) dan ayat (2) 

Pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP juga dapat ditinjau dari 

perumusan bentuk ancaman pidananya. Kebijakan yang tampak adalah: 

(1) pidana penjara seumur hidup hampir selalu menjadi pidana alternatif dari 

pidana mati,  

(2) pidana penjara seumur hidup selalu dialternatifkan dengan pidana penjara 

jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. 

Selain KUHP terdapat pula beberapa peraturan Undang-undang diluar KUHP 

yang megatur mengenai hukuman seumur hidup yang mana dalam peraturan ini 

mengatur kejahatan luar biasa, adapun beberapa contoh undang-undangnya yakni 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Pasal yang terdapat tentang hukuman seumur hidup dalam undang-undang 

ini yakni Pasal: Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, 

Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 

144. 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 

Pasal yang terdapat hukuman seumur hidup dalam undang-undang ini 

yakni Pasal 12 dan Pasal 12 B ayat 2. 
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3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Terorisme 

Pasal yang terdapat hukuman seumur hidup dalam undang-undang ini 

yakni hanya di Pasal 9. 

 

Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke 

arah yang lebih rasional. Tujun pemidanaan yang paling tua ialah pembalasan 

untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun 

pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal bersifat primitif, tetapi 

kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini. Pemikiran 

mengenai tujuan pemidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan 

merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah mendapat 

pengaruh dari pemikiran-pemikiran dari para pakar dan penulis beberapa abad 

yang silam, yang pernah mengeluarkan pendapatnya tentang dasar pembenaran 

dari suatu pemidanaan. Perlu atau tidaknya hukum pidana tidak hanya terletak 

pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan 

seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. 

 

Tidak semua usaha-usaha perbaikan bagi terhukum dapat mempunyai arti, oleh 

karena itu penggunaan pidana masih tetap diperlukan walaupun sebagai upaya 

terakhir. Menggunakan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu 

upaya untuk mengatasi sosial masalah termasuk dalam kebijakan salah satu upaya 

untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegak hukum. 

Di samping itu tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana adalah untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat untuk umumnya, maka kebijakan penegakan 
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hukum itu termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai masalah yang termasuk 

masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan 

suatu keharusan. Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada 

hakikatnya dalam kebijakan orang di hadapan pada masalah penelitian dan 

pemilihan dari berbagai masalah penilaian dan pemilihan alternatif pilihan. 

Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan 

hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan 

masalah kebijakan (the problem of policy). Persoalan tujuan yang ingin dicapai 

dengan pemidanaan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Namun, 

secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang 

ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: 

 

1.  Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri, 

2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, kejahatan, 

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk 

melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan 

cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
44

 

 

Berdasarkan Buku I Bab III Rancangan KUHP tahun 2006/2007 dengan judul 

Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, tujuan Pemidanaan sebagaimana diuraikan 

dalam Pasal 54 ditegaskan, bahwa : 

                                                           
44

 Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Bandung, 
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(1) Pemidanaan bertujuan untuk : 

1.  mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat; 

2.  mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya 

orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;  

3.  menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat 

membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia: 

 

Berkaitan dengan tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana, maka ada tiga 

golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu: 

 

1. teori imbalan (absolute/vergeldingstheorie); 

2. teori maksud atau tujuan (relatieve/doeltheorie); 

3. teori gabungan (verenigingstheorie).
45

 

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan 

sanksi pidana kepada pelaku disebut teori pemidanaan.
46

 Berikut ini akan 

dijelaskan ketiga teori pemidanaan di atas sebagai berikut.  

                                                           
45

 Bambang Waluyo, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlml. 105. 
46

 Salim HS, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, PT. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta, 2016 
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1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorieen) 

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18. Dianut antara lain oleh Immanuel Kant. 

Teori ini mengatakan bahwa pemidanaan tidaklah bertujuan untuk hal-hal yang 

praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang  mengandung 

unsure-unsur untuk dijatuhkannya pidana.Pidana secara mutlak ada karena 

dilakukannya kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan 

pidana itu. Setiap kejahatan berakibat dijatuhkannnya pidana pada si pelaku. Oleh 

karena itulah maka teori ini disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan 

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu 

keharusan. Hakekat suatu pemidanaan adalah pembalasan. Menurut Muladi dan 

Barda Nawawi Arief, pidana semata-mata dijatuhkan karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang 

yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada 

adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dari apa yang dikatakan oleh Muladi 

dan Barda Nawawi  Arief di atas, maka jelas bahwa setiap kejahatan harus diikuti 

dengan pidana,  tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat 

pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.Tidak dilihat  akibat-akibat apapun 

yang mungkin  timbul dengan dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat ke masa 

lampau, tidak dilihat ke masa depan. Pidana merupakan akibat mutlak  yang harus 

ada sebagai  pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut 

Andeneas dalam Muladi dan Brda Nawawi Arief, tujuan utama (primer)  dari 

pidana menurut teori  absolute adalah „untuk  memuaskan  tuntutan keadilan  (to 

satisfy the claims of justice), sedangkan  pengaruh-pengaruhnya yang  
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menguntungkan adalah sekunder.Dengan melihat apa yang sudah dikemukakan 

oleh para ahli di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa menurut teori ini:  

1) Ujian  pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;  

2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya 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;  

5)   Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan 

tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan 

kembali si pelanggar.   

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doeltheorieen) 

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat 

dan akibatnya yaitu tujuan pemidanaan untuk prevensi terjadinya kejahatan. 

Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. 

Hamzah dan Rahayu dalam bukunya Guse Prajudi, mengatakan bahwa  suatu 

kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu harus 

dipersoalkan pula manfaat dari suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat 

itu sendiri. Tujuan penjatuhan pidana harus melihat ke masa depan di samping 

memperhatikan pula masa lampau. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, 

memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut darI keadilan. 

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk 

melindungi kepentingan  
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masyarakat. J. Andenaes mengatakan bahwa teori ini dapat disebut sebagai „teori 

perlindungan masyarakat‟ (the theory of social defence). 

 

Jika membaca pendapat-pendapat di atas, maka pidana bukanlah sekedar untuk 

melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan 

suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. 

Oleh karena itu teori inipun sering disebut „teori tujuan‟ (utilitarian theory). Jadi 

dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. 

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

melainkan “ne peccatur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Suatu 

kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, tapi pemidanaan ini 

harus melihat tujuan lebih jauh. Tujuan pertama-tama harus diarahkan kepada  

usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang 

kembali. Tujuan dari teori relative atau teori tujuan ini dalam bentuk:  

1)  Pencegahan secara umum (prevensi general). Pencegahan ini bersifat murni 

yaitu semua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang 

supaya jangan melakukan kejahatan lagi.  

2)  Pencegahan secara khusus (prevensi special). Pencegahan ini adalah dengan 

cara menakut-nakuti orang yang telah melakukan pidana itu sendiri, juga bisa 

merupakan perbaikan, semuanya itu adalah khusus pada si pembuatnya. 

Selain tujuan yang sudah disebutkan di atas, maka dapat juga disebutkan 

tujuan-tujuan lainnya dari teori ini sebagai berikut:  
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1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);  

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;  

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si 

pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk 

adanya pidana;  

4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 

kejahatan;  

5.  Pidana melihat kemuka (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. 

Tujuan atau maksud dari prevensi khusus dari suatu pemidanaan dari apa yang 

sudah dipaparkan di atas, ialah:  

1) Bahwa pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah 

penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat 

buruknya;  

2) Dengan pemidanaan harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;  

3) Pemidanaan mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin 

diperbaiki lagi;  

4) Tujuan satu-satunya suatu pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib 

hukum. 
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3. Teori Gabungan (verenigings theorieen) 

Dalam teori gabungan ini diakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki kejahatan 

yang melekat pada tiap pidana. Teori ini tetap menganggap pembalasan sebagai 

asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu 

pembalasan yang adil, namun berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai 

pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi 

general. 

Dari penjatuhan pidana terhadap terpidana dapat dicapai tiga tujuan yakni untuk 

melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk 

membuat orang menjadi jera dan tidak mengulangi kejahatan. Penjatuhan pidana 

yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu dapat 

dipertanggungjawabkan, karena ini terbukti dari semakin hari semakin bertambah 

meningkatnya kualitas kejahatan dan kejahatan. Jadi penjatuhan pidana terhadap 

terpidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan. Penjatuhan pidana terhadap 

terpidana mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana dan juga 

terhadap orang lain pada umumnya. Pengaruh prevensi khusus dijatuhkan untuk 

mempengaruhi orang pada umumnya. Kedua macam prevensi tersebut 

berdasarkan pada gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan 

kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut melakukan kejahatan. 

Ancaman pidana mempunyai daya paksaan secara psikologis, artinya ialah bahwa 

dengan diancamnya suatu perbuatan diharapkan orang tidak akan melakukan 

perbuatan tersebut, meski perbuatan tersebut mendatangkan keuntungan baginya. 

Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang 

dikenai  
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pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan 

baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan 

secara efektif, dengan penjatuhan pidana disini dikehendaki agar terpidana tidak 

melakukan tindak pidana lagi. Kalau pidana itu pidana mati atau pidana 

perampasan kemerdekaan, maka selama menjalin pidana ia tidak mungkin 

melakukan tindak pidana lagi. Kalau pidana itu pidana mati atau pidana 

perampasan kemerdekaan, maka selama menjalani ia tidak mungkin melakukan 

tindak pidana dan selama itu pula masyarakat terlindungi dari perbuatannya. 

Tetapi hasilnya akan jauh menggembirakan bila dengan pidana itu terkecuali 

dalam hal pidana mati terpidana berubah tingkah lakunya dan menjadi lebih baik. 

 

Tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana sebagai salah satu masalah yang 

amat penting dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tidak hanya dikaitkan 

dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di 

masyarakat Indonesia, akan tetapi juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam pancasila. Besarnya perhatian dan pemikiran yang dicurahkan 

terhadap masalah tujuan penjatuhan pidana sudah merupakan bagian dari rencana 

pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Dengan menelaah 

teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah: 

a. menjerakan penjahat; 

b. membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat; 

c. memperbaiki pribadi si penjahat. 
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Pidana penjara seumur hidup di dalam KUHP, ketentuan umum tentang pidana 

seumur hidup diatur dalam Pasal 12 yang mengatakan : 

 (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.  

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan 

paling lama 15 tahun berturut-turut. 

 (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun 

berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih 

antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu 

tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena 

perbarengan (Concursus), pengulangan (Risidive) atau karena yang 

ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 a. 

 (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua 

puluh tahun.  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa ketentuan umum 

tentang pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ketentuan yaitu dalam ayat 

(1). Dari ketentuan tersebut nampak, bahwa pengaturan tentang pidana penjara 

selama waktu tertentu. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP di atas sebenarnya 

hanya menunjukkan, bahwa bentuk pidana penjara itu biasanya berupa pidana 

seumur hidup dan sementara waktu. Sementara itu berkaitan dengan tentang 

pelepasan bersyarat, Pasal 15 KUHP juga tidak mengatur tentang adanya 

kemungkinan terhadap narapidana seumur hidup untuk memperoleh pelepasan 

bersyarat. Ketentuan Pasal 15 KUHP secara jelas menyatakan : 
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 (1) Jika terpidana telah menjalani dua per tiga dari lamanya pidana penjara yang 

dijatuhkan kepadanya, yang sekurangkurangnya harus Sembilan bulan, maka 

kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus 

menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu 

pidana.  

(2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa 

percobaan, serta ditetapkan syaratsyarat yang harus dipenuhi selama masa 

percobaan. 

 (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang 

belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang 

sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. 

Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan 

pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai 

kejahatan (berat). Tindak pidana tersebut terdapat dalam buku II yang tersebut 

dalam delapan bab dan dua puluh tiga ketentuan. Kejahatan yang secara umum 

dianggap lebih berat diatur dalam buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III. 

Menurut KUHP, kelompok kejahatan terhadap keamanan negara merupakan 

kelompok kejahatan yang paling banyak memuat ancaman pidana seumur hidup. 

Dari 23 ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP, 7 

ketentuan di antaranya merupakan ketentuan dalam kelompok kejahatan terhadap 

keamanan negara, ketentuan ini meliputi sebagai berikut: 

1. Pasal 104 tentang makar untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau 

membuat mereka tidak dapat memerintah; 

2. Pasal 106 tentang makar untuk memisahkan sebagian wilayah negara; 

3. Pasal 107 makar untuk menggulingkan pemerintahan; 



87 
 

4. Pasal 111 ayat (2) tentang mengadakan hubungan dengan negara asing dengan 

maksud menggerakkan untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang; 

5. Pasal 124 ayat (2) tentang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan 

negara terhadap musuh pada masa perang, 

6. Pasal 124 ayat (3) ke-1 membantu musuh dan menghalangi serangan terhadap 

musuh dan ke-2 menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara atau 

pemberontakan di kalangan angkatan perang. 

7. Pasal 140 ayat (3) mengatur tentang makar yang dilakukan secara berencana 

terhadap nyawa atau kemerdekaan kepala negara sahabat yang berakibat maut. 

Kejahatan yang diatur dalam Pasal ini termasuk kejahatan terhadap negara 

sahabat. Kelompok kejahatan lain yang juga banyak diancam dengan pidana 

seumur hidup adalah kelompok kejahatan yang membahayakan kepentingan 

umum. Kelompok kejahatan ini tersebar dalam 5 Pasal, yaitu Pasal 187 ke-3 

tentang sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang 

mengakibatkan matinya orang; Pasal 198 ke-2 dengan sengaja 

menenggelamkan, mendamparkan atau merusak perahu yang mengakibatkan 

matinya orang; Pasal 200 ke-3 dengan sengaja menghancurkan atau merusak 

gedung yang mengakibatkan matinya orang; Pasal 202 (2) yaitu kejahatan 

memasukkan sesuatu ke dalam perlengkapan air minum untuk umum yang 

mengakibatkan matinya orang; dan Pasal 204 (2) tentang menjual, 

menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang membahayakan 

nyawa orang dan menimbulkan matinya orang.  

8. Pasal 339 mengatur tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului 

dengan tindak pidana dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah 

pelaksanaannya, sedang Pasal 340 mengatur tindak pidana yang dikenal 
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dengan pembunuhan berencana. Kedua jenis kejahatan pencurian yang 

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang. 

Pasal 368 ayat (2) merupakan ketentuan yang memberlakukan Pasal 365 ayat 

(2), ayat (3) dan ayat (4) pada kejahatan pemerasan dan pengancaman. 

Bertolok dari ketentuan Pasal 268 ayat (2), maka pemerasan dan pengancaman 

yang mengakibatkan luka berat atau kematian juga dapat diancam dengan 

pidana seumur hidup.  

9. Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran yang mengakibatkan matinya orang. 

Pasal ini mengancam perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-

441 KUHP dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana 

selama-lamanya dua puluh tahun. Kelompok kejahatan penerbangan yang 

diancam pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 479 f sub b yang mengatur 

perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan 

atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang mengakibatkan matinya 

orang. Pasal 479 k yang mengancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 

selamalamanya dua puluh tahun terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 

479 i dan 479 j apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-

sama, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dulu, 

mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kerusakan pada pesawat, untuk 

merampas kemerdekaan seseorang ayat (1) atau dengan pidana mati atau 

pidana seumur hidup atau pidana selama dua puluh tahun (2) apabila perbuatan 

itu mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat tersebut. Masih 

dalam kelompok kejahatan ini adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 479 

huruf o yang mengancam dengan pidana seumur hidup atau pidana selama dua 

puluh tahun terhadap perbuatan dalam Pasal 479 huruf 1, Pasal 479 huruf m, 
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dan Pasal 479 huruf n apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 

bersama-sama, sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat, dengan rencana 

lebih dulu, mengakibatkan luka berat ayat (1) atau dengan pidana mati atau 

seumur hidup atau pidana selamalamanya dua puluh tahun ayat (2) apabila 

perbuatan itu mengakibatkan matinya orang atau hancurkan pesawat tersebut.  

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui, bahwa bagian terbesar 

kelompok kejahatan yang diancam pidana seumur hidup merupakan kejahatan 

yang mengakibatkan matinya orang/mengakibatkan hilangnya nyawa orang. 

Secara umum dalam KUHP hanya dikenal dua bentuk perumusan dengan sistem 

tunggal dan bentuk perumusan dengan sistem alternatif. Bentuk perumusan 

ancaman pidana penjara dengan sistem tunggal merupakan bentuk perumusan 

ancaman yang paling banyak digunakan dalam KUHP. Bahkan hampir semua 

kelompok tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam buku II 

KUHP memuat ancaman pidana penjara dengan perumusan sistem tunggal. 

Mengenai hal pidana seumur hidup, tidak satu Pasal pun yang ancaman pidananya 

dirumuskan dengan sistem tunggal. Semua ancaman pidana seumur hidup dalam 

KUHP dirumuskan dengan sistem alternatif. Melihat perumusan pidana seumur 

hidup dalam KUHP yang secara keseluruhan menggunakan sistem alternatif 

menunjukkan, bahwa pidana seumur hidup dalam KUHP merupakan jenis sanksi 

yang dapat dipilih untuk penjatuhannya, tidak bersifat imperative. Hal ini berbeda 

dengan perumusan ancaman pidana penjara selama waktu tertentu yang justru 

banyak menggunakan perumusan ancaman pidana dengan sistem tunggal yang 

bersifat imperatif. 
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Di Indonesia sampai sekarang pidana penjara masih digunakan. Hal ini dapat kita 

lihat  dalam kebijakan legislatif selama ini masih banyak mencantumkan pidana 

penjara sebagai salah satu jenis sanksi. Namun demikian usaha-usaha 

pembaharuan sekarang sedang disusun. Dalam konsep KUHP Baru, pidana 

penjara masih dialternatifkan  dengan pidana denda untuk kejahatan-kejahatan 

tertentu. Selain itu terdapat  tambahan jenis pidana baru, yaitu pidana pengawasan 

dan pidana kerja sosial. Kalau diamati seluruh ketentuan KUHP yang menyangkut 

perumusan sanksi pidana, maka dapat diidentifikasikan hal-hal berikut:
47

 

(1) KUHP hanya menganut dua sistem perumusan yaitu: 

(a) perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok); 

(b) perumusan alternatif. 

 

(2) Pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, 

kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang 

diancam secara tunggal.  

(3) Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling 

ringan. 

Penggunaan pidana penjara seumur hidup harus bersifat eksepsional dan sekedar 

untuk memberikan ciri simbolik. Sifat eksepsional ini didasarkan terutama pada 

tujuan untuk melindungi atau mengamankan masyarakat dari perbuatan-perbuatan 

dan perilaku tindak pidana yang dipandang sangat membahayakan atau merugikan 

masyarakat. Terhadap kriteria eksepsional yang demikian inipun hendaknya tetap 
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 berhati-hati, karena kriteria “membahayakan atau merugikan masyarakat” itupun 

merupakan kriteria yang cukup sulit. di samping karena kriteria itu dapat bersifat 

relatif juga, karena pada hakikatnya setiap tindak pidana adalah perbuatan yang 

membahayakan atau merugikan masyarakat. Bertolak dari pemikiran “relativitas”, 

bahwa tidak ada perbuatan yang secara absolut terus menerus membahayakan 

masyarakat dan tidak ada pelaku tindak pidana yang mempunyai kesalahan 

absolut atau sama sekali tidak dapat diperbaiki atau memperbaiki dirinya sendiri, 

maka akan dirasakan lebih aman bila tidak menggunakan pidana penjara seumur 

hidup yang didalamnya mengandung unsur “absolut” dan “definite”. 

 

Perbuatan atau orang yang dipandang membahayakan masyarakat itu, dapat 

dinetralisir dengan merelatifkan sifat berbahayanya itu dalam jangka waktu 

tertentu. Katakanlah batas waktu antara 25-40 tahun merupakan batas waktu yang 

dipandang cukup untuk menganggap bahwa “bahaya” itu telah dihilangkan atau 

telah dinetralisir. Dari uraian di atas dapatlah dikonkretkan, bahwa pidana penjara 

seumur hidup hanya dapat diterima secara eksepsional dalam arti hanya sekedar 

untuk memberikan ciri simbolik. Jadi tidak untuk benar-benar secara harfiah 

dijatuhkan, tetapi sekedar untuk memberikan “peringatan” kepada warga 

masyarakat akan sangat tercelanya perbuatan yang bersangkutan. Tanda 

peringatan atau simbol itu mengandung arti, bahwa si pelanggar dapat dikenakan 

maksimum pidana penjara yang cukup lama. Jumlah lamanya pidana penjara ini 

tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik yang bersangkutan. Secara teknik 

perundang-undangan, dapat dirumuskan sebagai “maksimum umum” untuk delik-

delik yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. jadi cukup dirumuskan 

dalam bagian umum KUHP. Dengan demikian, berbeda dengan sistem perumusan 
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yang selama ini digunakan, yaitu pidana penjara seumur hidup dialternatifkan 

dengan pidana penjara maksimum 20 tahun dalam perumusan delik yang 

bersangkutan. Menurut Koesnoe sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, 

pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (Verenigde Oost Indische 

Compagnie) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian 

dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara.
48

 

 

Menurut penulis sendiri bahwasannya eksistensi atau keberadaan pidana seumur 

hidup untuk masa yang akan datang dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme 

penegakan hukum pidana, maka pemidanaan yang bisa juga diartikan pemberian 

pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. 

Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah 

bagaimana sebaiknya hukum pidana dibuat, disusun dan digunakan untuk 

mengatur atau mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk 

menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan 

masyarakat. Jadi ilmu hukum pidana mengandung juga aspek kebijakan 

penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan atau kesejahteraan 

masyarakat. Di lain pihak khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran 

(addressat) dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat 

tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan atau kekuasaan) penguasa atau 

aparat penegak hukum. Penegak hukum juga harus melakukan pembaharuan 

hukum khususnya megenai pidana seumur hidup agar dapat memeberikan 

penjelasan tentang pidana seumur hidup sehingga dapat memberikan efek jera 

bagi pelaku tindak pidana.  
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Berdasarkan analisis penulis, Konsep pidana seumur hidup yang ada pada saat ini 

apabila dilihat dari KUHP adalah menjalankan hukuman penjara selama masa 

hidupnya, dengan kata lain sampai dengan ia mengakhiri hidupnya di dalam 

penjara. Menurut praktiknya pidana seumur hidup tidak sesuai lagi dengan konsep 

hukum pidana materil yang berlaku. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pidana 

seumur hidup belum atau tidak di atur secara jelas dalam KUHP, pidana seumur 

hidup yang belum diatur secara jelas dalam peratunran perundang-undangan di 

dalam ataupun di luar KUHP tersebut menyebabkan tidak efektifnya penerapan 

peraturan itu. Salah satu contoh dari tidak efektifnya aturan tersebut adalah 

dimana seorang yang dipidana seumur hidup harusnya sampai mati di penjara 

malah bisa hanya menjalani pidana penjara beberapa tahun saja. Konsep pidana 

seumur hidup yang kita kenal juga seharusnya tidak dapat memberikan celah 

keringanan pada terpidananya seperti pemberian remisi dan juga grasi. Hal itu 

dikarenakan konsep pidana seumur hidup adalah seumur hidup dalam penjara, 

yang berarti tidak ada kesempatan lagi untuk orang tersebut. Hal–hal yang 

demikian seharusnya tidaklah terjadi apabila aturan tentang pidana seumur hidup 

diatur secara jelas dan tegas dari sistem pemidanaannya, pelaksanaan pidananya 

serta sampai dengan tahap eksekusinya.  
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2. Penerapan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional 

 

Penerapan hukuman penjara seumur hidup dibuktikan dengan adanya beberpa 

data narapidana yang dikenai hukuman seumur hidup berdasarkan dari lapas kelas 

1 bandar lampung berkisar tahun 2008 -2016. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari lembaga pemasyarakatan kelas I bandar lampung terdapat 33 narapidana yang 

dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan narapidana berjenis kelamin laki-

laki dan berkisar antara usia 21-54 tahun. Adapun tindak pidana yang dilakukan 

adalah seperti narkotika (UU No. 22 Tahun 1997, UU No. 35 Tahun 2009) dan 

pembunuhan (Pasal 340 KUHP) yang mana para narapidana baru menjalani 

hukuman 1 tahun – 8 tahun penjara dari vonis seumur hidup yang didapati. 

Secara doktrinal, pidana seumur hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama 

hidup atau sepanjang hidup. Berdasarkan penelusuran sejarah sistem pidana dan 

pemidanaan dari jaman Majapahit tidak mencatat adanya pidana penjara, 

termasuk didalamnya pidana seumur hidup. Pidana penjara baru dikenal ketika 

VOC (Verenigde Oast Indische  Compagnie) memperkenalkan lembaga bui pada 

tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan jaman Hindia Belanda menjadi Pidana 

penjara. Keberadaan pidana penjara semakin eksis dalam sisti hukum pidana di 

Indonesia dengan adanya unifikasi WvS (Wetbook van Strafrecht) di Indonesia 

dengan Stb. 1915-732 yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Dengan diberlakukan- 

nya WvS di Indonesia maka secara resmi pidana penjara termasuk pidana seumur 

hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di 

Indonesia.  

Berdasarkan uraian tersebut tampaklah bahwa pidana penjara termasuk pidana 

seumur hidup merupakan produk hukum barat, bukan produk asli bangsa 
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Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat Indonesia. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam sistem 

perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada selama ini belum 

mengimplementasikan gagasan atau ide monodualistik sebagai nilai-nilai dasar 

dalam masyarakat Indonesia, belum diimplementasikannya nilai-nilai 

monodualistik dalam pidana seumur hidup tersebut telah menjadikan pidana 

seumur hidup dalam kebijakan legislatif di Indonesia tidak dapat memberikan 

keseimbangan perlindungan terhadap individu dan kepada masyarakat. 

Ketidakmampuan pidana seumur hidup memberikan perlindungan yang integratif 

kepada individu dan masyarakat nampak dari kenyataan seperti berikut: 

 

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di 

Indonesia baik yang ada di dalam KUHP maupun dalam undang-undang di luar 

KUHP termasuk dalam ketentuan atau aturan pelaksananya cenderung hanya 

diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi 

pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. 

 

2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di 

Indonesia tidak memberikan kemungkinan modifikasi atas pertimbangan 

adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama 

menjalani pidananya. 

 

Menurut Tongat dilihat dari aspek kebijakan, besarnya peluang pidana seumur 

hidup dijatuhkan sebagai sanksi pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia 

paling tidak karena dua hal: 
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a. Kedudukan pidana seumur hidup dalam kebijakan perundang-undangan 

selama ini dimana pidana seumur hidup difungsikan sebagai “pidana 

pengganti” dari pidana mati. Pada hemat penulis, kebijakan tersebut 

sekarang tidak relavan lagi. Dalam hal ini dikemukakan dua alasan yang 

cukup mendasar. Pertama, karena munculnya kelompok yang menentang 

penggunaan pidana mati sebagai jenis sanksi pidana dalam hukum pidana. 

Munculnya kelompok yang menentang kelompok penggunaan pidana mati 

di Indonesia jelas akan semakin membuka peluang terhadap penggunaan 

pidana seumur hidup, mengingat dalam kebijakan perundangan – 

undangan selama ini pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif pidana 

mati. Setiap tindakan yang diancam dengan pidana mati baik yang terdapat 

dalam KUHP maupun diluar KUHP selalu dialternatifkan dengan pidana 

seumur hidup. Kedua, munculnya gagasan untuk merumuskan kebijakan 

tentang penundaan pidana mati, maka mengfungsikan pidana seumur 

hidup sebagai “pidana pengganti” pidana mati seperti dirumuskan dalam 

perundang- undangan selama ini menjadi kurang relevan. 

 

b. Selain menjadi pidana pengganti pidana mati, pidana seumur hidup juga 

menjadi alternatif dari pidana selama waktu tertentu, yaitu pidana selama 

20 tahun. Perumusan kebijakan seperti ini juga tetap memberikan peluang 

besar untuk penjatuhan pidana seumur hidup.
49

 

 

Dalam konteks pemasyaraktan kebijakan tentang pidana seumur hidup pada 

hakikatnya bersifat paradoksal. Menumpuknya narapidana seumur hidup dalam 
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Lembaga Pemasyarakatan jelas akan mengganggu proses pembinaan narapidana, 

terlebih narapidana seumur hidup yang telah ditolak permohonan grasinya. Dalam 

proses pembinaan narapidana, narapidana seumur hidup sangat apriori terhadap 

program atau pembinaan yang diberikan oleh lembaga. Hal ini karena mereka 

merasa pembinaan yang dilakukan tidak akan membawa manfaat terhadap dirinya 

karena kecilnya kemungkinan untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan.
50

 

 

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) 

mencantumkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia. Pemberlakuan jenis 

pidana ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang 

penambahan pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana 

tutupan, maka  selengkapnya susunan pidana (straf stelsel) terdiri dari :  

 

a. Pidana Pokok: 

1. pidana Mati  

2. pidana Penjara  

3. kurungan  

4. denda  

5. pidana tutupan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946) 

b. Pidana Tambahan:  

1.  pencabutan hak-hak tertentu  

2.  perampasan barang-barang tertentu  

3.  pengumuman putusan hakim  
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Pelaksanaan penerapan pidana seumur hidup yang sedang berjalan saat ini di 

Indonesia menurut Pasal 10 KUHP pidana yang diberlakukan terdiri dari: 

(1) pidana pokok 

(2) pidana tambahan 

 

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan 

kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa 

dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (law enforcement), bentuk 

kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan 

dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum 

pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.
51

 

 

kebijakan yang bisa dilihat bahwa susunan pidana diurut dari yang terberat sampai 

dengan yang teringan. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan juga 

nampak jelas bahwa: 

(1) Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian 

perampasan barang-barang tertentu diserahkan kepada  negara, 

(2) Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jikalau  hakim yakin mengenai 

tindak pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim  tidak harus menjatuhkan 

pidana tambahan, kecuali untuk  Pasal 250 dan Pasal 275 KUHP 

                                                           
51

 Dwidja Priyatno, Pemindanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka 

Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 

2007, hlm. 9. 



99 
 

(penyimpanan surat hutang, sertifikat, dividen, bunga dari negara dengan 

maksud untuk melakukan kejahatan) yang bersifat imperatif,  yakni hakim 

harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa 

terbukti. Akan tetapi dalam penerapannya hakim boleh memilih salah satu 

dari pidana pokok dan pidana tambahan. Jika diperhatikan susunan pidana 

(strafstelsel), baik pidana pokok maupun pidana tambahan seperti di atas, 

maka pidana seumur hidup tidak dicantumkan secara eksplisit (dengan tegas) 

diatur dalam susunan pidana (stelsel pidana) pada Pasal 10 KUHP. 

 

Akan tetapi pidana seumur hidup dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP. 

Selengkapnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP sebagai berikut :  

(1) pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu;  

(2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling 

lama lima belas tahun berturut-turut.  

(3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh 

tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh 

memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara 

selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun 

dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (concursus), 

pengulangan (residive), atau karena ditentukan dalam Pasal 52.  

(4) pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 

dua puluh tahun.  
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Berdasarkan  ketentuan Pasal 12 KUHP di atas, ternyata bahwa ketentuan tentang 

pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ayat saja, yaitu Pasal 12 ayat (1), 

dan pengaturan pidana seumur hidup tidak serinci pengaturan pidana penjara 

selama waktu tertentu. Untuk maksud tersebut diperlukan pengaturan pelaksanaan 

pidana seumur hidup, padahal ada cukup banyak tindak pidana dalam Buku II 

KUHP yang diancam pidana seumur hidup. Sementara berdasarkan hukum pidana 

di Indonesia sekarang ini peluang narapidana seumur hidup umtuk kembali ke 

masyarakat kemungkinan sangat kecil, karena banyaknya kendala yuridis terhadap 

kemungkinan memasyarakatkan kembali narapidana seumur hidup. Berbagai 

kendala yuridis dapat dsebutkan antara lain: 

a. Pasal 15 KUHP 

Kendala yuridis utama pidana yang mengakibatkan sifatnya narapidana 

seumur hidup kebali ke masyarakat adalah ketentuan dalam KUHP. 

Sebagai induk dari sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan dalam 

KUHP banyak yang tidak sesuai konsep “pemasyarakatan. Hal ini terlihat 

misalnya dari tdak adanya ketentuan dalam KUHP yang memberikan 

kemungkinan narapidana seumur hidup melakukan readaptasi sosial. 

Sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) KUHP, pelepasan bersyarat 

bagi narapidana sangat dimungkinkan, sebagai bentuk ”pembinaan dalam 

masyarakat” (treatment community)
52

 tetapi ketentuan tersebut sangat sulit 

diterapkan bagi narapidana seumur hidup. Dalam ketentuan Pasal 15 (1) 

KUHP ditentukan: 
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 Marjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, pusat Pelayanan Keadilan 

dan Peradilan Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 165 
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“Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamaya pidana penjara 

yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan 

bulan, makan kepadanya dapat diberikan bebas bersyarat. Jika terpidana 

harus menjalani berupa pidana berturut-turut, pidana ini dianggap sebagai 

satu pidana”. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) KUHP diatas terlihat, bahwa 

pelepasan bersyarat akan diberikan kepada narapidana setelah yang 

bersangkutan menjalani 2/3 dari pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain 

dapat dikatakan, bahwa pelepasan bersyart hanya diberikan apabila batas 

waktu pidananya dapat diketahui dan karenanya dapat dihitung atau 

diukur. Sebagaimana dimkemukakan, bahwa undang-undang atau KUHP 

tidak secara tegas memberikan batasan waktu tentang pidana seumur 

hidup dan karenanya batas waktu pidana seumur hidup tidak diketahui. 

Tidak diketahuinya batas waktu pidana seumur hidup disebabkan oleh 

karena tidak dapat ditentukan berapa umur hidup seseorang. Tiada 

seorangpun yang dapat mengetahui secara pasti sampai kapan seseoran 

akan hidup. Hal ini berarti kepada narapidana seumur hidup tidak dapat 

diberikan bebas bersyarat. Sebab dengan tidak diketahuinya batas waktu 

pidana seumur hidup, maka dapat ditentukan 2/3 dari pidana seumur 

hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) KUHP tersebut dpat 

disimpulkan, bahwa pelepasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada 

narapidana seumur hidup. 
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b. Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa 

Menjalani Pidana 

Dalam ketentuan Pasal 1 (1) Keppres 5/1987 dinyatakan “setiap 

narapidana yang menjalani pidana penjara sementara diberikan 

pengurangan masa menjalani pidana apabila selama menjalani pidana ia 

berkelakuan baik”. 

 

Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya 

menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, 

keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong 

ke depan konsep restorative justice. Restorative justice telah lama diterapkan 

dalam masyarakat Indonesia, contoh seorang pelaku yang menabrak orang lain 

yang menimbulkan cidera atau meninggal, tidak jarang serta merta berusaha 

memberi perhatian dengan mengambil tanggungjawab pengobatan, memberi uang 

duka, meminta maaf, dan sebagainya. Hal ini disebutkan di atas bisa juga 

dikatakan sebagai bentuk penghukuman pemidanaan terhadap pelaku atas apa 

yang telah dilakukannya, meskipun sesungguhnya kelalaian yang mengakibatkan 

seseorang meninggal atau mengalami luka-luka dapat dikenakan pidana penjara 

berdasar Pasal 359, Pasal 360 KUHP. Restorative justice adalah konsep 

pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada 

ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restorative Justice harus juga 

diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.
53
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Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan 

tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). 

Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem 

pemasyarakatan.  Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku 

belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan 

bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang 

mendorong kedepan konsep restorative justice. Kemudian Bagir Manan, dalam 

tulisannya juga, menguraikan tentang substansi restorative justice berisi prinsip-

prinsip, antara lain: 

”Stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan 

penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”. 

”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok 

masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. 
54

 

 

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh narapidana seumur hidup 

untuk meringankan hukumnnya, grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang 

dapat dilakukan atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki keuatan 

hukum yang tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Istilah grasi berasal dari 

kata “gratie” dalam bahasa Belanda atau “granted” dalam bahasa Inggris. Yang 

berarti wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap 

hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, 

sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Berdasarkan, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mengartikan grasi sebagai ampunan yang diberikan Kepala 
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Negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan menurut Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang grasi, yang dimaksud grasi 

adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau 

penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. 

 

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat diartkan bahwa yang dimaksud 

dengan grasi ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam 

memberikan ampunan pada seseorang dengan cara mengubah, menghapus atau 

mengurangi hukuman yang diberikan oleh hakim. Sesungguhnya grasi bukanlah 

sebuah upaya hukum, karena upaya hukum hanya terdapat sampai pada tingkat 

kasasi ke Mahkamah Agung. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan 

pada hak prerogatif Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan 

subjektif Presiden. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dalam Pasal 2 

ayat (2) dan ayat (3) dapat ketahui bahwa grasi dapat dimohonkan pada pidana 

mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun penjara yang 

mana permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal 

terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) 

tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut dan terpidana yang 

pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan 

telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima. 

Sementara berdasarkan Pasal 4 menjelaskan tentang pemberian grasi terhadap 

narapidana oleh Presiden dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, 

pengurangan jumlah pidana dan penghapusan pelaksanaan pidana. Menurut Pasal 
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6 ayat (1) dan (2) permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana atau kuasa 

hukumnya dan oleh keluarga terpidana, baik dengan persetujuan terpidana 

maupun tanpa persetujuan terpidana (bagi terpidana hukuman mati). 

 

Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana 

disebutkan dalam: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Pemberian grasi merupakan 

kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945. Pengaturan grasi 

selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Bentuk 

pemberian grasi dari Presiden berdasarkan : 

a. Peringanan atau perubahan jenis pidana; 

b. Pengurangan jumlah pidana; atau 

c. Penghapusan pelaksanaan pidana. 

 

Terpidana hanya dapat mengajukan permohonan grasi 1 (satu) kali terhadap 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berupa : 

1. pidana mati, 

2. pidana seumur hidup, atau 

3. pidana penjara paling rendah 2 tahun 
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Jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi adalah 1 (satu) tahun sejak 

memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 

tentang Grasi . Kemudian, yang dimaksud dengan istilah “putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diartikan sebagai : 

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi 

dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara 

Pidana; 

2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 

yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau 

3. Putusan kasasi. 

 

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat 

meminimalisasi beberapa resiko yang di khawatirkan sebagai akibat dari vonis 

yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana 

mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Selain 

itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, 

penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, 

bisa saja terjadi. Boleh dibilang grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa 

mengkoreksi dan mengatasi resiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada 

di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun 

grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata 

Negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal 

upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan. 
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Selain grasi terdapat juga upaya untuk meringankan narapidana seumur hidup yak 

ni dengan cara mengajukan permohonan remisi, adapun menurut Keputusan 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-

03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi bagi 

narapidana yang menjalani pidana penjara seumur Hidup menjadi pidana penjara 

sementara. Sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan mengenai pengajuan 

permohonan hanya dapat diajukan apabila narapidana telah menjalani pidana 

paling sedikit 5 (lima) tahun dan selalu berkelakuan baik dihitung sejak tangal 

penahanan terhadap narapidana yang terpidana seumur hidup. Perihal masa 

penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terputus, maka perhitungan 

penetapan berkelakuan baik dihitung sejak tanggal yang terakhir, dalam hal 

narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup dikenakan hukuman 

disiplin, maka perhitungan penetapan berkelakuan baik dihitung sejak tanggal 

selesainya pelaksanaan hukuman disiplin. 

 

Berdasarkan Pasal 4 mengenai tata cara pengajuan permohonan remisi 

menjelaskan beberapa mekanismenya yakni sebagai berikut: 

(1) Surat permohonan dibuat oleh narapidana atau pihak lain selaku kuasa 

narapidana yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tanggal 

17 Agustus tahun yang berjalan. 

(2) Dalam hal surat permohonan dibuat oleh pihak lain selaku kuasa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), maka narapidana yang bersangkutan harus 

menyatakan persetujuannya dengan membubuhkan tanda tangan atau cap ibu 
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jari kiri pada surat permohonan yang dilakukan dihadapan atau diketahui 

Kepala Lapas. 

(3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada 

Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia. 

 

Setelah Kepala Lapas menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, maka Kepala Lapas segera, memerintahkan TPP Daerah untuk melakukan 

sidang dalam membahas permohonan beserta data pendukung narapidana yang 

bersangkutan. Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu 

sebagai berikut: 

a. Salinan (Daftar F) yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan 

narapidana selama 5 (lima) tahun menjadi pidana yang dibuat Kepala Lapas; 

b. Salinan Vonis atau fotocopi yang disahkan oleh Kepala Lapas; 

c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan 

(Bapas); 

d. Fotocopi Kartu Pembinaan; dan 

e. Surat Kuasa apabila surat permohonan dibuat oleh pihak lain selaku kuasa 

narapidana. 

  

Keputusan Menteri dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 

M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik 

Indonesian Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dalam Pasal 6 yang berbunyi 

perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diusulkan 

kepada menteri oleh kepala lembaga pemasyarakatan melalui kepala kantor 

wilayah. Sebagaimana melalui keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 
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174 Tahun 1999 tentang remisi yang tercantum pada Pasal 9 bahwasanya 

narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani 

pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat 

diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana 

yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun. 

 

Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden 

diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri 

Hukum dan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan 

permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan mengenai 

dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara 

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi 

berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6. 

 

Terlepas dari upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk narapidana seumur hidup 

dagar bisa meringankan hukumannya, adapun dalam penerapan hukuman seumur 

hidup terdapat juga hak dan kewajiban bagi narapidana itu sendiri yang harus 

diketahui, narapidana sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan 

dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak 

asasinya sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan 

berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari 

lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman 
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bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai 

manusia. Untuk itu, sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana 

mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan 

mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah 

sesuai dengan agamanya,menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, 

mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat. 

 

Sebagai negara hukum yang menjunjung Hak Asasi Manusia, harus 

memperhatikan hak-hak narapidana bahwasannya hak-hak itu dilindungi dan 

diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. 

Narapidana juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar 

hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya 

penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yangwajar dan tidak adanya kesempatan 

untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

Pasal (14) secara tegas menyatakan narapidana berhak: 

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 

2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani 

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak  

5. Menyampaikan keluhan 

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang 

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya 

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana 

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi ternasuk cuti mengunjungi keluarga 

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat 
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12. Mendapatkan cuti menjelang bebas 

13.Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, 

hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak 

yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam 

beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai 

oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil,melahirkan, dan menyusui maka 

dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus 

baik menurut undang-undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan 

diseluruh wilayah Indonesia. Khusus untuk Remisi, asimilasi, cuti menjelang 

bebas dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang Narapidana, baik 

dewasa maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan 

perolehan Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat 

tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan. 

 

Mengenai penerapan pidana seumur hidup dalam penulisan ini dimana pidana 

seumur hidup difungsikan sebagai pidana pengganti dari pidana mati, yang mana 

pidana seumur hidup tidak memungkinkan pelaku nya bisa kembali kemasyarakat 

lagi dan dalam penerapannya, pidana seumur hidup hanya dapat berubah menjadi 

pidana selama waktu tertentu dengan cara melalui grasi yang dilakukan oleh 

presiden diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi dan 

bisa mendapatkan pengurangan masa tahanan yang diatur dalam Keppres Nomor 
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174 Tahun 1999 tentang remisi. Sebagaimana berdasarkan ketentuan tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwasannya bagi narapidana yang dikenai pidana 

seumur hidup apabila ingin mendapatkan pengurangan atau grasi harus memenuhi 

beberapa syarat terlebih dahulu yakni harus sedikit-dikitnya telah menjalani 

pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik sehingga 

dapat mengajukan remisi atau grasi. 

 

Menurut analisis penulis bahwa pidana seumur hidup yang diatur dalam hukum 

positif di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan sebagai pidana seumur hidup 

yang sebenarnya. Hal itu dikarenakan dalam prakteknya seorang terpidana yang 

mendapat hukuman pidana seumur hidup, tidaklah benar–benar menjalankan 

hukuman pidana seumur hidup itu. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pidana 

seumur hidup itu merupakan hukuman pidana yang mana seorang terpidana akan 

menjalankan  hukuman penjara selama hidupnya. Tidak seperti praktek yang 

terjadi pada saat ini, banyak terpidana  yang di jatuhi seumur hidup itu hanya 

menjalankan beberapa tahun masa penjara, dengan kata lain para terpidana itu 

tidaklah menjalankan pidana seumur hidup melainkan menjalani hukukam pidana 

penjara dalam waktu tertentu. 

 

Penerapan pidana seumur hidup tidak sesuai dengan konsep yang sebenarnya, 

yaitu dengan terpidana di penjara sampai dengan meninggal dunia Hal itu terjadi 

karena dalam hukum  pidana materil terdapat beberapa ketentuan tentang 

peringanan pidana sesorang yaitu dalam bentuk remisi dan grasi. Remisi dan grasi 

merupakan suatu bentuk upaya pemerintah yang diberikan kepada beberapa orang 

terpidana dalam hal pengurangan hukuman pidananya sampai dengan 
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pemberbasan pidananya. Tidak terlepas juga kepada terpidana seumur hidup yang 

seharusnya menurut KUHP seorang terpidana seumur hidup sampai dengan mati 

di penjara atau dengan kata lain tidak ada kesempatan lagi. Namun dengan adanya 

pengaturan tentang grasi dan remisi para terpidana seumur hidup juga telah 

mendapatkan “kesempaan kedua” untuk tidak menjalani hukuman sampai dengan 

mati di penjara, secara tiak langsung terpidana seumur hidup tidak akan 

menjalankan sisa hidupnya dipenjara melainkan berubah menjadi hanya 

menjalankan sisa hukuman yang telah di tentukan (Hukum pidana penjara waktu 

tertentu). 

Selain dari remisi dan grasi dalam konsep RUU yang akan datang juga di atur 

tentang kerinagan seseorang terpiana, tidak terkecuali sesorang teripidana seumur 

hidup. Hal itu di atur dalam Rancangan Undang-undang KUHP Tahun 2015 

dalam Pasal 58 menerangkan bahwasannya putusan pidana dan tindakan yang 

telah memeperoleh kekuatan hukum tetap apat dilakukan perubahan atau 

penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan 

pemidanaan, adapun perubahan atau penyesuaian yang dimaksud diatas dilakukan 

atas permohonan narapidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya atau atas 

permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas. Perubahan atau 

penyesuaian tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan semuladan harus dengan 

persetujuan narapidana yang perubahannya yakni berupa penggantian jenis pidana 

atau tindakan lainnya. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang 

terpidana dapat mengganti hukuman atau peggantian jenis pidananya dengan 

hukuman pidana jenis tertentu (pidananya perubahannya sesuai dengan jenis 

pidana yang dijatuhi sebelumnya). 
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Pembebasan bersyarat juga merupkan suatu bentuk keringanan untuk para 

terpidana seumur hidup, yaitu dalam bentuk apabila seorang terpidana sudah 

menjalankan hukuman selama 17 tahun dapat dibeirkan bebas bersayrat, yang di 

atur jelas dalam RUU KUHP Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan: “Jika terpidana 

seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan 

berkelakuan baik maka terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat”. 

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa terpidana 

seumur hidup tetap diberi kesempatan untuk kembali kedalam masyarakat, dengan 

syarat, dalam 17 tahun pertama menjalani pidananya berkelakuan baik 

Kedua aturan tersebut menurut analisis penulis merupakan suatu bentuk 

perkembangan hukum, yang mana apabila dilihat dari konsep yang lama bahwa 

seorang sampai mati di penjara, namun dengan adanya kedua aturan tersebut 

dalam RUU KUHP hukuman pidana penjara seumur hidup menjadi banyak 

keirnganan atau dengan kata lain bentuk keringanan bagi terpidana seumur hidup 

menjadi bertambah. Sehingga pidana seumur hidup yang ada pada saat ini 

menurut penulis sudah tidak sangat relevan disebut sebagai pidana seumur hidup 

lagi. Hal itu dikarenakan dengan munculnya beberapa pengatuan tentang 

kerinagan atau pembebasan hingga dalam Konsep RUU KUHP di atur tentang 

pengganti jenis pidana. Berarti konsep pidana seumur hidup terkesan menjadi 

konsep hukum tidak murni, karena terdapatnya bentuk keringanan–keringanan 

bagi mereka terpidana seumur hidup untuk tidak menjalani pidana seumur hidup 

yang sebenarnya.  
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IV. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan  

  

 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa pidana penjara seumur hidup menjadi pidana alternatif dari  pidana 

mati, karena pidana penjara seumur hidup dalah jenis sanksi yang terberat 

satu peringkat di bawah pidana mati. Hukum pidana positif yang mengatur 

masalah pidana seumur hidup sebagaimana diatur dalam KUHP dikaitkan 

dengan tujuan pemidanaan, dalam arti bahwa pemidanaan itu adalah 

bertujuan untuk pembalasan terhadap terpidana atas apa yang sudah 

dibuatnya, dapat dikatakan tidak mendapatkan titik temu dikaitkan dengan 

keberadaan dari terpidana yang dipidana dengan pidana seumur hidup dalam 

praktek penyelenggaraan hukum pidana. 

 

2. Seumur hidup dalam kebijakan perundang-undangan selama ini dimana 

pidana seumur hidup difungsikan sebagai “pidana pengganti” dari pidana 

mati, Selain menjadi pidana pengganti pidana mati, pidana seumur hidup juga 

menjadi alternatif dari pidana selama waktu tertentu, yaitu pidana selama 20 

tahun. Perumusan kebijakan seperti ini juga tetap memberikan peluang besar 

untuk penjatuhan pidana seumur hidup 
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B. Saran  

 

1. Disarankan agar dalam pelaksanaan ketentuan pidana seumur hidup 

sebaiknya harus mengikuti tata urutan atau hirarki perundang-undangan yang 

ada di Indonesia dan diupayakan dalam pengenaan pidana seumur hidup 

hendaknya memperhatikan hak-hak narapidana itu sendiri sebagai manusia. 

 

2. Pidana penjara seumur hidup perlu diatur secara lebih tegas dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Nasional nantinya dan disarankan agar 

ketentuan pelaksanaan perubahan pidana seumur hidup di dalam KUHP 

diatur secara lebih khusus. 
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