
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan  

 

1. Pengertian Kejaksaan  

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan 

dalam Pasal 2  Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik 

Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
1
 

 

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang 

melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 1  Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 

pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa 

selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-

undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan 

                                                 
1
 Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum,  

Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127. 
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yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana 

tertentu, dan lain-lain. 

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai 

kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang 

dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak 

berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain 

sebagai penyandang Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana 

putusan pidana (executive ambtenaar). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat 

kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, 

tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh 

kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya.  

2. Tugas Pokok Kejaksaan  

 

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, 

fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah 

amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan 

wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi 

baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, 

suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut. 
2
 

 

                                                 

 
2
 Ibid, hlm. 128. 
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Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga 

kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan 

antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-

undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, yaitu: 

(1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  

a. Melakukan penuntutan 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap;  

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus 

dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas 

nama negara atau pemerintah.  

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

meyelenggarakan kegiatan:  

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  

c. Pengawasan peredaran barang cetakan;  

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 

negara;  

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.  

 

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30  Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa 

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu 

berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam 

penjelasan Pasal 30  Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini 

adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 



 27 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiana telah diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan 

Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan 

seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang 

layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal 

yang dapat membaahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.  

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain 

berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 

33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan 

penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 

menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang 

hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.  

3.   Kedudukan Kejaksaan 

 

 

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan 

tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan 

sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di 

bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut 

kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan 

pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam 
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melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip 

bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum. 

 

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi 

kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, 

menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka 

yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.  

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, 

hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian 

kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. 

Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian 

hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi 

apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat 

materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum 

benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. 
3
 

 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana 

melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. 

Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sitematik ini tindakan badan yang satu akan 

                                                 
3
 Marwan Effendy, Op.Cit., hlm. 135. 

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing 

menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  

 

4.   Fungsi Kejaksaaan  

 

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang 

Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi 

Kejaksaan adalah sebagai berikut:  

(1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian 

bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang 

tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Jaksa Agung; 

(2) Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan 

manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas 

milik negara menjadi tanggung jawabnya; 

(3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan 

di bidang pidana; 

(4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban 

dan ketentraman mum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan 

penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan 

hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm 

pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung; 

(5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat 

perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim 
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karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat 

membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;  

(6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan 

peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  

(7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di 

dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Jaksa Agung.  

 

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan 

hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi 

dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah 

ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada 

di KejaksaanTinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat 

penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

 

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan 

terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut: 

(1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara 

di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut di-laksanakan secara 

merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melak-sanakan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan 

lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan 

yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati 

nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat 
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sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan 

perkara untuk keberhasilan penuntutan. 

(2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang 

pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. 

Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, di-tentukan bahwa jaksa 

merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang 

semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) 

tahun. 

(3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu 

dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang 

memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, 

misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

(4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara 

di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, 

Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab 

kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan 

mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai 

penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan 

pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga 

membela dan melindungi kepentingan rakyat. 
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Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang 

oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan 

hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan 

kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau 

instansi lainnya. 

 

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, 

seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang: 

(1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarki; 

(2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah; 

(3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, 

kesopanan, dan kesusilaan; 

(4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup 

dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat 

profesinya. 

 

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan 

secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang 

jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan 

lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat 

(1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang 

dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. 
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Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana 

diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan antara lain: 

(1) Melakukan penuntutan; 

(1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap; 

(2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 

(3) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang; 

(4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan 

tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya 

dikoordinasikan dengan penyidik. 

  

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah 

sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana 

putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan 

panitera dipimpin oleh ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) UU 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
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5.  Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana 

 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
 4

  

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, 

hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian 

kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. 

Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian 

hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi 

apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat 

materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum 

benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.
 5
  

 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana 

melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. 

Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan 

berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing 

menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  

                                                 
4
 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan  

 Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 

12-13. 
5
 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi 

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar 

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya 

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. 

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang 

di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka 

penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu 

prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus 

sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 6

  

 

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk 

yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak 

keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni 

lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.  

 

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due 

process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses 

hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan 

layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara 

pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due 

process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-

undangan secara formil.
7
  

                                                 
6
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm. 7. 
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Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin 

penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku 

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk 

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar 

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum 

dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang 

di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.  

 

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah 

sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana 

sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum 

yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional 

mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem 

peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat 

diberikan dan ditegakkan.
 
Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan 

undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan 

bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan 

hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di 

dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi 

satu sama lain. 

 

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti 

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada 

dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan:  

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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a. Pendekatan Normatif  

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.  

b. Pendekatan administratif  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai 

suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan 

yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur 

organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.  

c. Pendekatan sosial  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga 

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau 

ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam 

melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.
 8

  

 

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup 

praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama 

membentuk suatu integrated criminal justice system. 

Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan 

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:  

                                                 

 
8
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a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka 

hubungan antar lembaga penegak hukum. 

a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat 

vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 

b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati 

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh 

mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
9
  

 

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen 

dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran 

pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (criminal 

policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan 

pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. 

Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (criminal policy 

system) harus dilihat sebagai the network of court and tribunals which deal with 

criminal law and it enforcement. (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme 

hukum pidana dan penegakan hukum)
 10

  

 

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya 

merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu 

subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. 

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu 

subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan 

antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan 

                                                 

 
9
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kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-

komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh 

kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam 

konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara 

terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system 

dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama 

lain berada dalam ketergantungan.
 11

  

 

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, 

proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan 

lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap 

sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya 

diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut 

perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta 

pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar 

tersebut.
 12

  

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan 

keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam 

masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak 

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk 

melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. 
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Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai 

istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu 

usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang 

rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi 

kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada 

pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk 

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni 

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang 

akan datang.
13

 

 

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-undang 

disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan 

penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.  

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara 

obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan 

secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai 

tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal 

yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. Dalam konteks penegakan 

hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh 

timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat 

multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh penegak hukum. 

                                                 

 
13

 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm. 22-23. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779


 41 

B. Tinjauan Umum tentang Disparitas 

 

Disparitas adalah penerapan pidana (disparity of sentencing) yang tidak sama (same 

offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan 

tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti 

ketiadaan keadilan (societal justice), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat 

dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian, seringkali orang melupakan 

bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan 

oleh hakim.
 14

 

 

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya 

pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian 

pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah 

terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
15

  

 

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal 

hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan 

hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa 

pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini 

dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas 

secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.
16

  

 

Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim 

pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang 
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sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman 

yang tepat dan serasi. Uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena 

bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian 

pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan 

bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terpidana.  

 

Untuk keserasian hukum diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang 

dinamakan checking points yang disusun setelah mengadakan simposium atau 

seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-

ahli yang disebut behavior scientist.”(Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat 

menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan 

keserasian pemidanaan lebih dipergunakan).
 17

  

 

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan pedoman 

pemidanaan dalam perundang-undangan atau dalam praktek Pengadilan. Tanpa 

pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan 

masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan 

dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, 

keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan 

tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin.  

 

Maksud patokan pemidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam 

wilayah Pengadilan tertentu, misalnya wilayah Pengadilan tinggi Jakarta Pusat. 

Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat 

dibatasi. Patokan ini tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk 
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menyimpang dari patokan tersebut, asalkan memberikan pertimbangan yang cukup 

dalam putusannya.
 18

  

 

Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12  Ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa 

pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam  Ayat (4) nya diatur bahwa pidana 

penjara selama waktu tertentu sekali sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. 

Demikan pula dengan pidana kurungan dalam Pasal 18  Ayat (1) KUHP, dinyatakan 

bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Pasal 18  

Ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu 

tahun empat bulan. Di dalam Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling 

sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti 

dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling 

sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.  

 

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber 

pada ketentuan Pasal 24  Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan 

landasan hukum bagi kekuasaan hakim di mana kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan 

lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk di dalamnya, 

kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, 

                                                 
18

 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, 

hlm. 101-102, 



 44 

karena tersedia jenis pidana di dalam pengancaman pidana dalam perundang-

undangan pidana.
19

  

 

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut 

profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang 

ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap 

perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda 

beda. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan 

disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun 

kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan 

demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunannya melampaui batas sehingga 

menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.  

 

Disparitas pidana harus dilaksanakan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan 

hukum pidana dan semangat dari falsafah pemidanaan serta tidak menyakiti rasa 

keadilan masyarakat. Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal 

sebagai berikut:  

1.  Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik 

yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan 

alasan-alasan pembenaran yang jelas  

2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila hal itu beralasan secara hukum 

ataupun wajar 
20
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Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupaka bentuk 

refleksi di mana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, 

harus dapat mempertanggungjawab-kan putusan yang dihasilkannya dengan 

memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. jika 

hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh 

masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim 

dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan 

berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan 

hukum, upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika 

disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim pada asas proporsionalitas 

antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak 

pidana dan kepentingan korban tindak pidana. 

 

C. Pidana Penjara dalam Tata Hukum di Indonesia 

 

 

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku I, 

di antaranya Pasal 10, 12 sampai Pasal 17, Pasal 20,24 sampai dengan Pasal 29 dan 

Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP mengelompokan jenis-jenis 

pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, kelompok pidana pokok 

meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana denda, sedangkan 

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

putusan hakim termasuk pidana tambahan. 

 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja. dibebankan kepada seseorang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi 
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atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 

kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pcngenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana 

itu diberikan dengan sengaa oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan 

(orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
21

 

 

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya 

pelanggaran terhadap aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang 

yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung 

penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan 

pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah: 

a. Mengandung penderitaan atau konsekuesi-konsekuensi lain yang tidak 

menyenangkan. 

b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak 

pidana. 

c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku 

tindak pidana. 

d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sitem 

hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut
22

  

 

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian 

dari pembinanan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. 
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Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi 

atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.  

 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai 

ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu: 

a) Pasal 116 

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I 

untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 

pada  Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku 

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada  Ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

b) Pasal 127  

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II 

untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling 

sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah). 

2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 

pada  Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku 

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada  Ayat (1) 

ditambah 1/3(sepertiga). 

 

Tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara 

diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap 

kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi 

penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada 

masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak 

mendapatkan kedudukan yang otonom.
 23

  

 

Perkembangan tersebut menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin 

kompleks, karena dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya 

adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya.Sebagai salah satu 

sub-sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang 

terjadi masyarakat. Hukum selain mempunyai kepentingan sendiri untuk 

mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang 

disediakan oleh masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum 

sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya. 

 

Menurut Wolfgang Friedmann perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang 

berubah meliputi perubahan hukum tidak tertulis (common law), perubahan di dalam 

menafsirkan perundang-undangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik 

umpamanya dalam masyarakat industri moderen, perubahan pembatasan hak milik 

yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung 

jawab dari tuntutan ganti rugi ke ansuransi, perubahan dalam jangkauan ruang 

lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain
24

  

 

Upaya untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial memerlukan 

sebuah alat dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsional tempat hukum 

dalam masyarakat. Alat tersebut menunjukkan beberapa hal yang berkaitan dengan 

hukum yaitu: (1) Merumuskan hubungan antara anggota masyarakat dengan 
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menentukan perbautan yang dilarang dan yang boleh dilakukan (2) Mengalokasikan 

dan menegaskan siapa yang boleh menggunakan kekuasaan, atas siapa dan 

bagaimana prosedurnya (3) Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat 

dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala 

terjadi perubahan.
25

 

 

Apabila hukum itu dipakai dalam arti suatu bentuk karya manusia tertentu dalam 

rangka mengatur kehidupannya, maka dapat dijumpai dalam berbagai lambang. Di 

antara lambang tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya adalah 

bentuk tertulis atau dalam lebih sering dikenal dengan bentuk sistem hukum formal. 

Kepastian hukum disebabkan oleh sifat kekakuan bentuk pengaturan ini dan 

gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan yang lain lagi seperti kesenjangan di 

antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam 

masyarakat yang diatur oleh hukum formal tersebut.  

 

Tuntutan terhadap terjadinya perubahan hukum, mulai timbul manakala kesenjangan 

tersebut telah mencapai tingkat sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan 

perubahan semakin mendesak. Tingkat yang demikian itu bisa ditandai oleh tingkah 

laku anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban yang dituntut oleh 

hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Sehingga terdapat suatu jurang yang 

memisahkan antara tanggapan hukum di satu pihak dan masyarakatnya, dilain pihak 

mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan. 

 

Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang tidak 

perlu diragukan lagi, namun apabila kita dihadapkan pada peranan hukum 
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melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum untuk 

menjalankan perannya yang demikian itu karena hukum sebagai sarana kontrol 

sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan dalam 

masyarakat sehinga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi
26

  

 

Perubahan hukum formal, dapat dilihat dari segi yang berhubungan dengan fungsi-

fungsi yang dijalankan oleh hukum, menyangkut pengertian hukum sebagai sarana 

pengintegrasian, yang kemudian lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsinya yang 

berlainan seperti fungsi kontrol sosial. Dengan terjadinya perubahan-perubahan, 

hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta 

kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul, tidak mengganggu ketertiban serta 

produktivitas masyarakat. 

 

Perkembangan dasar pertanggung jawaban pidana dalam konteks hukum dapat 

dilakukan melalui pembangunan hukum, yang bisa diartikan sebagai suatu usaha 

untuk memperbaharui hukum positip sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan 

untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangan yang mutakhir dan sebagai 

usaha untuk memfungsionalkan (memberdayakan) hukum dalam masa 

pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial 

sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun. 

 

Perkembangan dasar pertanggung jawaban pidana merupakan suatu usaha yang 

tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah 

perubahan sosial dan modernisasi. Perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha 
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untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem 

hukum sendiri. Hal yang berkaitan dengan perkembangan tersebut adalah konsep 

pembangunan hukum, yang meliputi lembaga-lembaga, peraturan-peraturan, 

kegiatan dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan hukum, yang dalam hal 

ini adalah untuk dapat menciptakan perubahan-perubahan sesuai dengan struktur 

masyarakat yang diinginkan, hukum harus dilihat sebagai usaha besama yang pada 

akhirnya membuahkan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Sistem pertanggung jawaban pidana yang diterapkan di Indonesia pada saat ini 

didasarkan pada kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain hanya orang yang memiliki 

kemampuan bertanggungjawab yang harus mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas 

pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang 

melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal 

apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Hal ini berarti 

konsep pertanggung jawaban pidana pada dasarnya menekankan bahwa hanya orang 

yang melakukan kesalahan atau tindak pidana saja yang harus 

mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut di hadapan hukum.  

 

 

D. Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika 

 

 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 

bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

 



 52 

Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan 

secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 1  

Ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 

bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, 

baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali 

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

 

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan narkotika” 

adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, 

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakann narkotika. 

 

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: 

(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib 

melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

(2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 

dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah 

sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 

ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 

perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada  

Ayat (1) dan  Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

Penjelasan Pasal 55  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menyatakan bahwa: ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu 

Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, 

khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, 

masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan 
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terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. 

 

Pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana 

lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di 

satu sisi merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan 

korban. Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku 

penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang 

narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para 

pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa 

menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban 

adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika 

dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih 

menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain 

merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya. 

 

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan Wajib Lapor adalah kegiatan 

melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur 

atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum 

cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan 

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.  

 

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment sebab rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai 
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dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk 

memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada 

pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah 

orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (treatment) dan perbaikan 

(rehabilitation).
27

 

 

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku 

kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini 

adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan 

(rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. 

Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan 

perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). Perbuatan seseorang tidak bisa 

hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. 

Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya 

perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, 

maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih 

bersifat tindakan (treatment) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode 

treatment sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan medis menjadi 

model yang digemari dalam kriminologi. 

 

Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh 

aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari 

dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan 
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perlindungan sosial menjadi standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada 

pertanggungjawaban moral dan keadilan.  

 

Formulasi pemidanaan bagi pengedar narkotika harus sesuai dengan semangat 

tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP salah satunya adalah perlindungan 

masyarakat (social defence) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana 

dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan 

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang 

bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RUU KUHP mengatur tentang 

adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu. 

 

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan 

RUU KUHP dikenal dengan pola pemidanaan baru, yaitu minimum khusus dengan 

tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk 

tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan 

pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang 

membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara 

menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus.  

 

Pidana minimum khusus pada prinsipnya merupakan suatu pengecualian, yaitu 

hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, 

membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang 

dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum 

(khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang 
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meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus. Hal inipun berlaku 

bagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Psikotropika.  

  

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RUU KUHP memberikan kesempatan 

untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku 

yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat 

dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana 

dan tujuan pemidanaan. Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari 

putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau 

penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; 

dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.  

 

Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah 

berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana 

yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau 

penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh 

selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang 

diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah untuk 

kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana dan perubahan yang akan menunjang 

kemajuan positif yang lebih besar lagi. 

 

E. Pembaharuan Hukum Pidana 

 

Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia 

adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van 

Strafrecht) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat 

Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda 
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diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Teks resmi KUHP hingga 

saat ini masih dalam bahasa Belanda.1 Pasca kemerdekaan, baik pada masa 

demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap 

berlaku termasuk pula hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap 

pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.
 28

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan 

sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana 

nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan 

hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional 

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia.  

 

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana  (penal reform) di 

Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan 

kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut 

dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering 

berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan 

tidak adil (obsolete and unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan 

kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya 
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dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif 

terhadap kebutuhan sosial masa kini.
29

 

 

Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan 

pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu 

usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara 

terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai 

bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan 

dinamika yang berkembang dalam masyarakat. 

 

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, 

reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan 

tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. 

Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP di mana 513 di antaranya adalah pasal 

mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah 

rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal 

tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan 

yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala over criminalization. 

 

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari 

konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan 

pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan 
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tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan 

politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk 

menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan 

sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-

tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai 

alternatif sanksi.
 30

 

 

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah: 

a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan 

sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada 

hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara 

fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan 

kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap.  Agar ada 

keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem 

pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan 

pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus 

memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang 

jelas dan terarah.
 31

 

 

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan KUHP 

yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai 

pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan 

dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak 

pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP 
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yang berlaku saat ini. RKHUP menganut sistem pemidanaan dua jalur (double track 

system) di mana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana 

(criminal punishment), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (treatment).  

 

Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP ini juga bertambah dengan 

adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari 

pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam 

KUHP Indonesia. Namun di tengah beberapa perubahan yang mendasar tersebut, 

ternyata dalam RKUHP masih mengatur beberapa ketentuan yang selama ini 

menjadi kontroversi, misalnya ketentuan tentang hukuman mati.  

 

Pembaharuan hukum pidana berkaiatan dengan keadilan substantive, menurut 

Mahfud MD, keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai 

fundamental yang terkandung di dalam hukum. Sehingga hal-hal yang 

menitikberatkan kepada aspek prsedural akan di „nomorduakan‟. Secara teritik, 

kedalilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni kedailan 

distributif, kedalian retributif, kedilan komutatif, dan keadilan korektif. Kedilan 

distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur 

masyarakat. Berdsarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan 

hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan 

distributif adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk 

memperoleh keadilan.
 32

  

Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif karena keadilan 

berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal-
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prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim MK saat 

memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya. Sebagai 

lembaga yang mengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir 

konstitusi, maka konsekwensinya ialah menjamin hak-hk rakyat yang telah 

ditegaskan dlaam konstitusi. Salah satu hak yang harus dijamin adlah rasa keadilan. 

Jaminan keadilan oleh UUD 1945 terdapat dalam pembukaan alinea kedua yang 

menyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah 

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat 

Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, 

bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pengejewantahan atas nama “keadilan” juga 

ditegaskan Pasal 28D  Ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang 

benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: 

pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia 

apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu 

dikatakan adil.
33

     

 

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum 

ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa 

lembaga Pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, 

kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya 
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faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku 

dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya 

mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan 

dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang 

ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar 

pelaksana  undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian 

mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, 

sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim 

pengadilan, karena hakim dan lembaga Pengadilan hanya akan memberikan keadilan 

formal.     

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak 

berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara 

formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya 

melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja 

dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat 

menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). 

Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan 

bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa 

mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap 

berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa 

keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum 

 

 

 

 


