
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pidana Denda dalam Pemidanaan 

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok 

sebagai urutan terakhir atau keempat,sesudah pidana mati,pidana penjara dan 

pidana kurungan. Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat 

penting.Setelah mengetahui tujuan pemidanaan,hakim wajib mempertimbangkan 

keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana,apa dan bagaimana 

pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan,pengaruh pidana yang dijatuhkan 

bagi si pembuat pidana di masa mendatang,pengaruh tindak pidana terhadap 

korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. 
1
 

 

Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang 

hanya diancam dengan pidana penjara,namun apabila hakim berpendapat tidak 

perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan 

hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan serta pedoman penerapan pidana 

penjara,maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda. Sikap memilih pidana 

denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat dan objektif serta 

praktis daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena 

                                                           
1
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memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana 

perampasan kemerdekaan. 

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan dan seringkali sebagai alternatif 

dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (overtredingen) 

yang tercantum dalam buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan,pidana 

denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga 

terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan 

sengaja.
2
 

 

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas 

maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal KUHP yang bersangkutan 

ditentukam batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan 

oleh hakim.Karena jumlah-jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun 

dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya.
3
 

 

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam 

sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Walaupun tentu saja 

pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan 

kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum islam maupun 

hukum adat misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih bersifat ganti 

kerugian. Demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang 

tertua. Misalnya sampai sekarang di skotlandia, kejaksaan disebut sebagai  

Prosecutor Fiscal yang menurut sejarahnya, pekerjaan jaksa dahulu di skotlandia 

ialah memungut uang denda dari terpidana sebagai sumber pendapatan negara. 

                                                           
2
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Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan 

keperdataan. Dikatakan bahwa:” ketika seorang dirugikan oleh orang lain, maka ia 

boleh menuntut penggantian rugi kerusakan. Jumlahnya tergantung dari besarnya 

kerugian yang di derita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun 

selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran itu atau pembayaran 

tambahan untuk ikut campur tangan pemerintahan dalam pengadilan atau atas 

tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.  

Pada saat ini kita mengetahui bahwa seluruh pembayaran pidana denda yang 

dijatuhkan oleh hakim, masuk ke dalam kas negara. Walaupun pidana denda ini 

sudah lama dikenal dan diterima dalam sistem pemidanaan berbagai negara, 

namun pengkajian mengenai pidana denda ini dalam dunia ilmu hukum pidana. 

Hal ini mungkin merupakan refleksi dari kenyataan bahwa masyarakat pada 

umumnya masih mengangggap bahwa pidana denda adalah pidana yang piling 

ringan.  

Selanjutnya perkembangan pidana denda ini di dorong pula oleh perkembangan 

delik-delik khusus dalam masyarakat dibidang perekonomian yang erat, yang 

dapat menghasilkan keuntungan materiil dalam jumlah yang besar. Apabila si 

pelaku hanya dikenakan pidana penjara, maka ia masih mempunyai kemungkinan 

untuk menikmati hasil kejahatan tersebut. dalam hal inilah pidana dapat 

didayagunakan untuk mengejar kekayaan hasil dari tindak pidana yang dilakukan 

terpidana. Tentu saja untuk maksud ini harus didukung oleh sarana-sarana untuk 

melaksanakan keputusan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim
4
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Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara.
5
 

Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, 

walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Pada zaman modern ini, pidana denda 

dijatuhkan terhadap delik-delik ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda 

merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain 

terpidana. Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang 

diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang 

merugikan orang lain. Perbedaanya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan 

kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang 

pribadi atau badan hukum. Dalam menjatuhkan denda administratif, pelanggar 

sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan terdakwa yang 

mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan dalam KUHAP. 

 

B. Efektifitas Penjatuhan Pidana Denda 

Kata”efektifitas” menurut Ensiklopedia Indonesia,menunjukan taraf tercapainya 

suatu tujuan.Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai 

tujuannya.Adapun arti kata efektif berasal dari bahasa Inggris yakni effective yaitu 

baik hasilnya,mempan,tepat benar. Sedangkan arti kata efektif menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan,berarti : ada efeknya (akibatnya,pengaruhnya,kesannya,manjur atau 

mujarab,dapat membawa hasil atau berhasil guna,mulai berlaku).
6
 

 

                                                           
5
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6
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Jadi efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang 

ingin dicapai dengan pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang diingin 

dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. 

 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah : 

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat. 

2. Memasyarakatkan terpidana dengan menegakkan pembinaan sehingga 

menjadikannya orang yang baik dan berguna 

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat 

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana 

 

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan seperti diatas maka pidana denda juga 

seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaannya bagi mereka yang dijatuhinya. 

Secara konkret apakah realisasi dari pidana denda secara objektif dan subjektif 

dirasakan oleh pelaku sebagai suatu yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu.  

 

Didalam Teori Ultimum Remedium yang juga mengatakan bahwa hukum pidana 

hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam upaya penegakan hukum.
7
 Hal ini 

memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain 

(kekeluargaan,negosiasi,mediasi ataupun administrasi) hendaklah jalur tersebut 

terlebih dahulu dilalui. Teori Ultimum Remedium ini diperlukan untuk 

mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang 

berat dijatuhkan. Apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakah 

                                                           
7
 http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/karakteristik-hukum-dalam-konteks-ultimum,28  

Oktober 2013 pukul 17.00 
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hukuman pidana. Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks 

Ultimum Remedium bahwa, penegakan hukum pidana dengan sanksi yang berat 

harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan pelaku, dan 

mengenai pernerapan Ultimum Remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh 

hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana. Setiap kegiatan 

yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya 

terakhir tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana,karena sebelum sanksi 

yang berat dijatuhkan, penggunaan sanksi administrasi dan perdata didahulukan. 

 

Saelain itu, dalam rangka efektifitas yang menyangkut segi pelaksanaan,kriteria 

efektif dan tidaknya pidana denda diukur dari besarnya uang yang dapat 

dikumpulkan oleh eksekutor (Jaksa) dari pidana denda yang dijatuhkan dan 

dengan uang tersebut dapat digunakan sebagai „andil” dalam pembangunan 

bangsa dan negara. 

 

Dalam melakukan ukuran efektifitas pidana denda,harus ada nilai keseimbangan 

antara pidana denda dengan pidana penggantinya,dalam hal si terpidana tidak 

dapat membayar denda yang telah ditentukan.
8
 

 

Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan 

meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi 

untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Diperlukan suatu kebijakan yang 

menyeluruh baik dalam bidang legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Menurut 

                                                           
8
 ibid 



21 
 

Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaan pidana denda perlu 

dipertimbangkan antara lain mengenai
9
: 

a. Sistem penerapan jumlah atau besarnya pidana. 

b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda 

c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin 

terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat 

membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan 

d. Pelaksanaan pidana dalam hal-hal khusus(misalnya terhadap seorang anak 

yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan 

orang tua). 

e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda. 

 

Pidana denda obyeknya adalah harta benda yang berbentuk uang, hal ini dapat 

dilihat dalam ketentuan KUHP. Berdasarkan “laporan pengkajian hukum tentang 

penerapan pidana Denda Dep.Kehakiman RI, ternyata bahwa pidana denda sejauh 

ini dirasakan belum memenuhi tujuan pemidanaan, disebabkan oleh faktor-faktor 

berikut :   

a. Dapat digantikan nya pelaksanaan denda oleh bukan pelaku, menyebabkan 

rasa    dipidananya pelaku menjadi hilang. 

b. Nilai ancaman pidana denda di rasakan terlampau terlalu rendah, sehingga 

tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa 

keadilan dalam masyarakat. 
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c.  Meskipun terdapat ancaman pidana yang tinggi dalam aturan pidana 

diluar KUHP, akan tetapi belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan 

nilai mata uang dalam masyarakat 

 

Namun terlepas dari hal diatas, jenis pidana denda ini memberikan banyak segi-

segi keadilan, antara lain: 

a. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat di revisi apabila ada 

kesalahan, dibanding dengan jenis hukuman lainnya. 

b. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena 

pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai kurungan 

subsider. 

c. Hukuman denda tidak membawa atau tidak mengakibatkan tercela nya 

nama    baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana penjara. 

d. Pidana denda akan membuat lega dunia perikemanusiaan. 

e. Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah atau kota. 

 

Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana 

positif indonesia, maka pertama-tama kita bertolak dari ketentuan pasal 10 KUHP. 

Berdasarkan urutan pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda adalah 

pidana pokok yang paling ringan. Walaupun tidak ada ketentuan yang dengan 

tegas menyatakan demikian. Berbeda dengan Rancangan KUHP pada pasal 58 

ayat (2) yang tegas-tegas menyatakan bahwa:” urutan pidana pokok diatas 

menentukan berat ringan nya pidana”.Pidana denda dalam KUHP diancam 

terhadap seluruh tindak pidana pelanggaran (dalam buku III KUHP) dan juga 

terhadap tindak pidana kejahatan (dalam buku II KUHP), tetapi kejahatan-
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kejahatan ringan dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kebanyakan 

pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan atau penjara. 

Muladi dan Barda nawawi mengemukakan bahwa “sedikit sekali” tindak pidana 

yang hanya diancam dengan pidana denda: untuk kejahatan dalam buku II hanya 

terdapat dalam satu delik, yaitu dalam pasal 403, sedangkan untuk pelanggaran 

buku III hanya terdapat dalam 40 pasal dari keseluruhan pasal-pasal tentang 

pelanggaran.
10

 

 

C. Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok 

Larangan merokok di KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yaitu larangan merokok 

diruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau 

memproduksi,menjual,mengiklankan dan/ mempromosikan produk tembakau. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 

serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 : Kawasan tanpa rokok adalah 

ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau 

memproduksi,menjual,mengiklankan dan/atau mempromosikan produk 

tembakau.
11

 

 

Tempat yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok terdapat didalam Undang-

Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115, yaitu : 

a. Fasilitas pelayanan kesehatan 

b. Tempat proses belajar mengajar 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa 

Rokok 



24 
 

c. Tempat anak bermain 

d. Tempat ibadah 

e. Angkutan umum 

f. Tempat kerja 

g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan 

 

 

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 juga memuat tentang tempat 

kawsan tanpa rokok,yaitu terdapat dalam pasal 1 : 

1.  Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk 

kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.  

2. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang 

digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.  

3. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri 

tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk 

masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah 

keluarga. 

4. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa 

kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.  

5. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, 

bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki 

tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau 

sumber-sumber bahaya. 

6. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh 

masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-

sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, 

dan masyarakat. 



25 
 

7. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat 

dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.12 

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan Pasal 199 ayat 2 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja 

melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana 

denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
13

 

Didalam Pasal 6 Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok juga memuat sanksi yang diterapkan kepada 

pelanggar kawasan tanpa rokok, yaitu : Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf e dikenakan sanksi kepada: 

a. orang perorangan berupa sanksi tindak pidana ringan; dan 

b.   badan hukum atau badan usaha dikenakan sanksi administratif dan/atau 

denda. 

Maka dari itu Pemerintah harus menyiapkan tempat khusus merokok sebagaimana 

dimaksud pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu :  

1. KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat 

menyediakan tempat khusus untuk merokok. 

2. Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan: 
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 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
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a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan 

udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik: 

b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan 

untuk beraktivitas;  

c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan 

d.  jauh dari tempat orang berlalu-lalang. 

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara juga mengatur ketentuan pidananya  yaitu terdapat dalam  

pasal 41 Ayat 2 yaitu :  

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 

17, Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 20 Ayat 1, Pasal 22, Pasal 23Ayat (1) 

dan Ayat (2) , Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1), dan Pasal 28 

Ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)  bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- 

 

 


