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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan 

 

 

1. Pengertian Pidana 

 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu stafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda 

atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi 

tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Tindak Pidana 

merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). 

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau 

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif 

adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. 

Sedangkan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi 

norma yang hidup di masyarakat secara konkret.
1
   

 

Pengertian straafbaarfeit menurut Simons dalam rumusannya adalah 

Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 

ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah 

                                                           
1
 Tri Andrisman, Hukum Pidana, 2009, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung,  

hlm. 69 
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dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Rumusan pengertian tindak 

pidana (straafbaarfeit) yang dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas 

hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of legality) atau dalam 

bahasa latin biasanya dikenal dengan Nullum Delictum Noella Poena Sine 

Praevia Lege Poenali. Maksudnya bahwa Tidak ada perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 

perundang-undangan,
2
 ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga 

diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: Tiada suatu perbuatan dapat 

dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam  peraturan perundang-

undangan tersebut.  

 

Barda Nawawi Arief menyatakan tindak pidana secara umum dapat diartikan 

sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara 

materiil. Menurut Wirjono Projodikoro, pengertian tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, sedangkan menurut 

Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut.
3
 Jadi perbuatan 

yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua), yakni perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.  

 

W.P.J Pompe, berpendapat bahwa menurut hukum positif tindak pidana 

(strafbaat feit) adalah tidak lain daripada feit, yang diancam pidana dalam 

ketentuan Undang-undang (volgens ons positieve recht ist het strafbaat feit 

niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in 

                                                           
2
 http://www.forumkami.net/pendidikan/214589-pengertian-tindak-

pidana.html#ixzz1xmBx6EOd, dikunjungi pada tanggal 18 November  2012 pukul 21:23 WIB 
3
 Ibid 

http://www.forumkami.net/pendidikan/214589-pengertian-tindak-pidana.html#ixzz1xmBx6EOd
http://www.forumkami.net/pendidikan/214589-pengertian-tindak-pidana.html#ixzz1xmBx6EOd


23 

omschreven). Menurut teori, tindak pidana (strafbaat feit) adalah perbuatan 

yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam 

pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum 

(wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) bukanlah sifat mutlak untuk 

adanya tindak pidana (strafbaat feit). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup 

dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang 

dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau 

kesalahan. Pompe memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat 

dipidana, atau berpegang pada pendirian yang positief rechtelijke. 

 

Menurut Moelyatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam 

dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut untuk terjadinya 

perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur adanya perbuatan 

(manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini 

merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 (1) KUHP), dan 

bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan 

ikutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).
4
 

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa tindak pidana 

adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
5
 

 

Pada hakikatnya, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang 

perundang-undangan yang ada dan ada suatu konsekuensi sanksi pidana bagi 

para pelakunya. Tetapi jika melihat dari berbagai pandangan yang ada 

mengenai pengertian tindak pidana oleh para ahli kita bisa melihat adanya 

                                                           
4
 Tri Andrisman, op. cit, hlm. 70  

5
 Ibid, hlm. 71 



24 

perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan tersebut dapat dibagi menjadi 

dua bagian pandangan, yaitu: 

a. Pandangan monistis, yaitu pandangan yang tidak memisahkan antara 

pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana 

b. Pandangan dualistis, yaitu pandangan yang memisahkan antara 

dilarangnya suatu perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) 

dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (criminal 

responsibility atau mens rea).
 6

 

 

 

H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief 

dalam bukunya "The limits of criminal sanction", akhirnya menyimpulkan 

antara lain sebagai berikut:  

1.  Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang 

maupundi masa yang akan datang, tanpa pidana. (The criminal 

sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable 

future, get along without it);  

2.  Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang 

kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar 

dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. 

(The criminal sanction is the best available device we have for 

dealing with gross and immediate harms and threats of harm);  

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/ terbaik' 

dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan 

manusia. la merupakan penjamin apabila diguna-kan secara hemat-

cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila 

digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (The criminal 

sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human 

freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used 

indiscriminately and coercively, it is threatener).
7
 

 

Hak negara untuk menjatuhkan pidana yang berupa pengenaan nestapa 

(derita) yang diberikan dengan sengaja kepada pelaku tindak pidana itu 

mendapat tanggapan yang berbeda, pada satu pihak penjatuhan pidana 

tersebut dipandang sebagai suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dan di 

                                                           
6
 Ibid 

7
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 

2005), hlm. 155-156 
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pihak lain ada pula yang berpandangan bahwa penjatuhan pidana itu dapat 

dibenarkan (diterima). Keberatan terhadap pengenaan pidana ini menurut Jan 

Remmelink didasarkan kepada: 

1. Keberatan religius 

Leo Tolstoi, seorang filsuf Rusia misalnya, berpendapat bahwa kita 

tidak mungkin menghukum dengan nurani bersih. Mereka yakin 

bahwa orang-orang jahat jangan dilawan atau ditolak, orang-orang 

seperti itu yang membenci kita justru harus dikasihi. 

2. Keberatan biologis  

Kewenanangan untuk menghukum juga ditolak dari pandangan 

fatalis-materialistis, yang menyebutkan bahwa kiranya meru-pakan 

kekeliruan untuk memandang perilaku manusia sebagai tindakan 

yang bersumber dari kehendak bebas sehingga mereka dianggap 

harus bertanggung jawab. Fenomena kesadaran dan juga karena itu 

kehendak harus dipandang sebagai produk sampingan proses 

fisiologi otak manusia, dan hanya seolah-olah muncul dari 

kemampuan manusia menimbang untung-rugi dan memilih antara 

baik dan buruk. Beranjak dari pandangan di atas, maka gagasan 

pertanggungjawaban harus ditolak dan pidana dianggap suatu 

campur tangan yang buruk. 

3. Kategori ketiga mempertanyakan kewenangan negara untuk 

menghukum karena negara sendiri yang secara langsung maupun 

tidak menetapkan syarat-syarat atau batasan tentang kriminalitas. 

Keberatan ini diajukan oleh Thomas Morus (filsuf Inggris) kepada 

raja Hendrik VIII.
8
 

  

 

Berkaitan dengan pidana, di Indonesia terdapat bentuk pidana yang dimuat 

dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP 

adalah : 

 

a. Pidana pokok yang terdiri dari : 

 

1. Pidana mati 

Pidana mati adalah puncak dari segala pidana, pidana ini banyak 

dipersoalkan antara golongan yang pro dan kontra. Salah satu keberatan 

terhadap pidana mati yaitu sifatnya yang mutlak, sifatnya yang tidak 

                                                           
8
 Jan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 595-596. 
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mungkin untuk mengadakan perubahan dan perbaikan apabila pidana 

ini telah dijatuhkan. 

 

2. Pidana penjara 

Pidana penjara merupakan pidana utama (pidana pokok) diantara 

pidana-pidana kehilangan/pembatasan kemerdekaan. Pasal 12 KUHP 

ayat 1; menentukan bahwa pidana penjara ini dapat seumur hidup atau 

sementara, ayat 2;  menentukan bahwa pidana penjara untuk sementara 

itu paling sedikit satu hari dan selama-lamanya 15 tahun, ayat 3; 

menentukan pidana penjara 15 tahun dapat dipertinggi lagi sampai 20 

tahun berturut-turut yakni dalam hal-hal : 

a) Kejahatan yang pidananya mati, penjara seumur hidup; 

b) Dari sebab tambahan pidana, karena gabungan kejahatan (concursus) 

dan pengulangan kejahatan; 

c) Terjadinya kegiatan seperti dimaksud dalam Pasal 52 (pemberatan 

karena jabatan) dan 52a (pemberatan karena dengan memakai 

bendera seragam) sedangkan pada ayat 4 menentukan batas yang 

paling tinggi yaitu 20 tahun. 

 

3. Pidana kurungan  

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan 

pidana hilangnya kemerdekaan/pembatasan kemerdekaan bergerak. Ada 

perbedaan  yang jelas antara pidana penjara dengan pidana kurungan : 
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a) Hal ini jelas ditentukan oleh Pasal 69 KUHP bahwa perbandingan 

beratnya pidana pokok yang tidak sejenis oleh urutan susunan dalam 

Pasal 10 KUHP; 

b) Ancaman pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, 

maksimal 1 tahun,Pasal 18 (1) dan Pasal 18 (2) KUHP menentukan 

bahwa pidana kurungan boleh dijatuhkan selama-lamanya 1 tahun 4 

bulan dalam hal mana terjadi gabungan peristiwa pidana (concursus), 

dan karena ulangan peristiwa pidana. 

 

4. Pidana denda 

Pidana denda hampir ada pada semua tindakan pelanggaran yang 

tercantum buku III KUHP. Terhadap kejahatan-kejahatan ringan pidana 

denda diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan, namun bagi 

kejahatan-kejahatan berat jarang sekali diancam dengan pidana denda. 

 

5. Pidana tutupan 

Pidana tutupan pada mulanya tidak dikenal. Baru melalui UU No 20 

tahun 1946 pidana tutupan ditambahkan pada Pasal 10 KUHP tersebut. 

Tempat menjalanipidana tutupan, cara melakukan pidana tutupan dan 

segala sesuatu   perlu untuk melaksanakan UU No 20 tahun 1946 diatur 

lebih lanjut dalam PP No 8 tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 

5 Mei 1948 tentang rumah tutupan. Di dalam PP tersebut, kelihatan 

bahwa rumah tutupan tersebut bukanlah penjara biasa. Karena rumah 

tutupan tersebut keadaan serta fasilitas-fasilitasnya adalah lebih baik 
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dari pada rumah penjara, misalnya dapat kita baca pada Pasal 33 (2) 

yang menyatakan makanan orang-orang hukuman penjara. 

 

6. Pidana tambahan terdiri dari : 

a) Pencabutan hak-hak tertentu 

Perlu kita ketahui bahwa pencabutan segala hak yang 

dipunyai/diperoleh seseorang sebagai warga negara yang dapat 

menyebabkan kematian perdata tidak diperkenankan oleh UU, lihat 

pasal 3 BW. Hak-hak yang dapat dicabut telah dapat ditentukan 

dalam Pasal 35 KUHP, yaitu : 

(a) Hak memegang pada umumnya atau jabatan tertentu; 

(b) Hak masuk angkatan bersenjata; 

(c) Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan 

umum; 

(d) Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum; 

(e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 

pengampu atas anak sendiri; 

(f) Hak menjalankan pencaharian tertentu. 

 

b) Perampasan barang-barang tertentu 

Perampasan barang-barang suatu pidana hanya diperkenankan 

terhadap barang-barang tertentu. Undang-undang pidana tidak 

mengenal perampasan seluruh kekayaan. Menurut pasal 39 KUHP 

barang yang dapat dirampas dengan putusan hakim adalah barang 

yang berasal/ diperoleh dari kejahatan. 
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c) Pengumuman keputusan hakim. 

Sebenarnya tiap-tiap putusan dengan pintu terbuka dan secara 

umum, tetapi kadang-kadang perlu supaya putusan itu sampai luas 

diketahui umum. Misalnya seorang dokter bersalah karena 

kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dan putusan hakim 

itu diumumkan pula sebagai pidana tambahan, maka publik akan 

diperingatkan terhadap kepercayaannya pada dokter. Biasanya ini  

dilakukan dengan mengumumkan putusan itu dalam surat kabar, 

dimana biaya untuk pelaksanaan pengumuman ini ditanggung oleh si 

terhukum. 

 

2. Tujuan Pemidanaan 

 

Berbicara masalah eksistensi pidana seumur hidup dalam hukum pidana di 

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pemidanaan. 

Kajian terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman 

tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut 

dipertahankan dalam sistem hukum pidana. Mengenai tujuan pemidanaan 

dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan 

dan teori gabungan :
9
 

 

a. Teori Pembalasan (teori absolute) 

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah 

melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak 

harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat 

                                                           
9
 E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 

Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002 hlm 59. 
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dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan 

hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. 

Teori pembalasan ini terbagi lima lagi, yaitu : 

 

a) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika 

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa 

pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) 

terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain. 

b) Pembalasan bersambut 

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum 

adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah 

merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut Hegel 

untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari 

kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus 

dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat. 

c) Pembalasan demi keidahan dan kepuasan 

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa 

pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan 

masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, 

agar ketidakpuasan masyarakat terpulihkan kembali. 

d) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama) 

Teori ini dikemukakan Sthal (termasuk juga Gewin dan Thomas 

Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan 

pelanggaran  terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. 

Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi 
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terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Cara mempertahankan pri keadilan 

Tuhan ialah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa 

Negara. 

e) Pembalasan sebagai kehendak manusia 

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau, Grotius, yang mendasarkan 

pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut 

ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang 

melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. 

 

b. Teori Tujuan (teori relative) 

Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan 

akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan 

masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. 

Dipandang dari tujuan pemidanaan teori ini dibagi sebagai berikut : 

 

a) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman 

pidana  yang cukup berat untuk menakut-nakuti. Cara ini ditujukan 

secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan 

kejahatan, dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum. Paul 

Anselm van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama 

paksaan psikologis (psychology dwang), mengakui juga bahwa hanya 

dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, 

melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. 

b) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (verbeterings theori). Kepada 

penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat 
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kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih 

baik dan berguna. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga 

macam yaitu : perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan 

juridis. Penganut-penganut teori ini antara lain Grolman, Van Krause, 

Roder dan lain-lain. 

c) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat 

(onschadelijk maken). Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal 

kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakuti, supaya dijatuhi 

perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan 

pidana mati. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan 

masyarakat. Penganut teori ini antara lain adalah Ferri, dan Garofalo. 

d) Menjamin ketertiban hukum (rechstorde). Caranya ialah mengadakan 

norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar 

norma-norma tersebut, Negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana 

ini akan bekerja sebagai peringatan. Jadi diletakkan pada bekerjanya 

pidana sebagai pencegahan. Penganut teori ini antara lain Frans Vonlitz, 

Van Hamel, Simons dan lain-lain. 

 

c. Teori Gabungan 

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada 

perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori 

gabungan. Penganutnya antara lain Binding. Dikatakan bahwa teori 

pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-

kelemahan, untuk mana dikemukakan keberatan-keberatan sebagai 

berikut: 



33 

a) Sukar menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran balasan tidak 

jelas. 

b) Diragukan adanya hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai 

alasan. 

c) Hukuman (pidana) sebagai pembalasan tidak berguna bagi masyarakat. 

 

Terhadap teori tujuan : 

a) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan 

pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori 

pencegahan khusus. 

b) Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, 

tidak memenuhi rasa keadilan. 

c) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada 

penjahat itu sendiri. 

 

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti 

yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan 

mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori 

tujuan). 

 

Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasaan, 

baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu juga sendiri di samping kepada 

masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan 

dengan kejahatan yang telah dilakukan. 

Dari kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dapat 

dikatakan, bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak dari 
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prinsip menghukum yang berorientasi ke belakang ke arah gagasan/ide 

membina yang berorientasi ke depan. Menurut Roeslan Saleh
10

, pergeseran 

orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam 

masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan 

bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat. 

 

Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam 

hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran 

yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran 

tersebut: 

 

a. Aliran Klasik 

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa 

pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris, yang banyak menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum 

pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada 

perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dengan 

orientasi pada perbuatan yang dilakukan, aliran ini menghendaki pidana 

yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut.Secara ekstrim 

dapat dikatakan, bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih 

melihat kebelakang. 

 

Beberapa tokoh aliran ini dapat disebut misalnya, Cesare Beccaria, yang 

lahir di Italia pada tanggal 15 Maret 1738 dengan karyanya yang sangat 

terkenal yaitu Dei Delicti e delle pene (1764) yang diterbitkannya pertama 
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 Roeslan Saleh, Op.cit, hlm 2. 
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di Inggris tahun 1767 dengan judul On Crimes And Punishment. Bertolak 

dari filsafat kebebasan kehendak, Cesare Beccaria melalui karyanya 

memberikan sumbangan pemikiran yang sangat besar dalam pembaharuan 

peradilan pidana dengan doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. 

Tokoh lain aliran ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filosof 

Inggris.
 11

 

 

b. Aliran Modern 

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dengan tokoh-tokohnya Lambroso, 

Lacassagne, Ferri, Von List, A. Prins Dan Van Hamel. Berbeda dengan 

aliran klasik, aliran ini berorientasi pada pelaku tindak pidana dan 

menghendakinya adanya individualisme dari pidana, artinya dalam 

pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak 

pidana. 

 

Aliran ini disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan 

menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung 

mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif (mempengaruhi 

pelaku tindak pidana kearah yang positif/ke arah yang lebih baik) sejauh ia 

masih dapat diperbaiki. Dengan orientasi yang demikian maka aliran 

modern sering dikatakan mempunyai orientasi ke masa depan.
12

 

 

c. Aliran Neo Klasik 

Di samping beberapa aliran tersebut di atas, perlu dikemukakan disini 

adanya suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yaitu aliran neo klasik. 
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Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat 

dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu 

aliran ini merumuskan pidana minimum dan mengakui apa yang 

dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (principle of 

extenuating circumstances).
13

 

 

B. Pengertian Pidana Seumur Hidup dan Sejarah Pidana Seumur Hidup di 

Indonesia 

 

 

1. Pengertian Pidana Seumur Hidup 

 

Salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia 

sebagaimana ditentuka dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara yang 

berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan 

pidana selama waktu tertentu. 

 

Pidana penjara adalah pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak 

dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di 

dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut 

harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah 

melanggar.
14

 Berkaitan dengan pidana penjara ini di dalam Pasal 12 KUHP 

dinyatakan : 

 

1. Pidana penjara lamanya seumur hidup atau selama waktu tertentu.  

2. Pidana penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya satu hari dan 

paling lama lima belas tahun berturut-turut.  
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 Laminating, Hukum Penitensier Indonesia, Amico, Bandung, 1986, hlm 58. 
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3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh 

tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya boleh dipilih 

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

penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup 

dan pidana penjara selama waktu tertentu; demikian juga dalam hal batas 

lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan 

(concursus), pengulangan (residive) atau karena yang ditentukan pasal 52.  

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

duapuluh tahun. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa untuk pidana 

penjara selama waktu tertentu undang-undang/KUHP telah secara tegas 

memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu maksimal 15 tahun 

berturut turut dan minimal satu hari. Berbeda dengan jenis pidana penjara 

selama waktu tertentu yang secara eksplisit atau secara tegas ditentukan batas 

waktu antaranya, undang-undang (KUHP) tidak secara eksplisit memberikan 

batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup. 

 

Tidak adanya batasan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP seringkali 

menimbulkan kerancuan penafsiran dikalangan awam hukum. Di kalangan 

awam hukum, istilah “seumur hidup” sering diartikan sebagai sama dengan 

(hidup) pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana. Namun 

demikian, sekalipun Pasal 12 KUHP tidak secara eksplisit memberikan 

penafsiran tentang pidana seumur hidup, secara doktrinal pidana seumur 

hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama hidup/sepanjang hidup. 
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Pengertian seperti ini dapat dilihat dari pendapat Barda Nawawi Arief yang 

menyatakan : “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 penjara sepanjang hidupnya”
15

 

 

Karena sifatnya yang pasti itu menurut Roeslan Saleh, orang menjadi 

keberatan terhadap pidana seumur hidup. Sebab dengan putusan yang 

demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam 

masyarakat.
16

 Bertolak dari uraian di atas terlihat, bahwa dalam hal pidana 

penjara selama waktu tertentu, KUHP menganut sistem indefinite, yaitu 

sistem pidana yang tidak ditentukan secara pasti (indefinite sentence). Sistem 

ini dapat dilihat dalam rumusan ancaman pidana dalam pasal perundang-

undangan pidana di Indonesia khususnya dalam KUHP, dimana dalam setiap 

rumusan ancaman pidana hanya ditentukan maksimum (khusus) pidana yang 

dijatuhkan. Sementara dalam hal pidana seumur hidup, KUHP menganut 

sistem pidana yang ditentukan secara pasti (definite sentence), karena 

terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time), yaitu 

menjalani pidana sepanjang hidupnya. 

 

2. Sejarah Pidana Seumur Hidup di Indonesia 

Dalam berbagai literatur hukum yang membahas tentang sejarah sistem 

pidana dan pemidanaan di Indonesia akan nampak bahwa di Indonesia dahulu 

tidak dikenal jenis pidana penjara, termasuk pidana seumur hidup. Sejarah 
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sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia yang dapat ditelusuri dari jaman 

Majapahit tidak mencatat adanya jenis pidana penjara dalam sistem pidana 

dan pemidanaannya. Pidana yang dikenal pada masa Majapahit adalah : 

a. Pidana Pokok : 

a) Pidana mati 

b) Pidana potong anggota badan yang bersalah 

c) Denda  

d) Ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa 

 

b. Pidana Tambahan : 

a) Tebusan 

b) Penyitaan 

c) Uang pembeli obat atau patibajampi:
17

 

 

 

Menurut Koesnoe, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC 

(Verenigde Oast Indische Compagnie) memperkenalkan lembaga bui pada 

tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi 

pidana penjara. Keberadaan pidana penjara semakin eksis dalam sistem 

hukum pidana di Indonesia dengan adanya unifikasi WvS (Wetboek van 

Strafrecht) di Indonesia dengan Stb. 1915-1732 yang mulai berlaku pada 

tanggal 1 Januari 1918. Dengan diberlakukannya Wvs di Indonesia maka 

secara resmi pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu 

pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat, bahwa pidana penjara termasuk 

pidana seumur hidup merupakan produk hukum barat, bukan produk asli 

bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat Indonesia.  
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C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

 

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak 

pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada 

alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang 

melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan 

yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah: 

c. Melawan perbuatan pidana 

d. Mampu bertanggung jawab 

e. Dengan sengaja atau kealpaan, dan 

f. Tidak ada alasan pemaaf 
18

 

 

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu 

dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban 

pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini 

berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak 

pidana.
19

 

 

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang 

dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Permasalahan dalam 

pertanggungjawaban bukan apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, 

yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk 

memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban 

tersebut. 
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Pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, adalah persoalan kedua, tergantung 

kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah dirasa perlu atau 

tidak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut 

subjek tindak pidana yang umumnya telah dirumuskan oleh pembuat undang-

undang. Kenyataannya memastikan siapakah yang bersalah sesuai dengan proses 

sistem peradilan pidana. 

 

Perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada 

pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada 

unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus 

memenuhi unsur: 

a. Perbuatan yang melawan hukum, 

b. Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas 

perbuatannya (unsur kesalahan), 

c. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan
20

  

 

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah 

untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan itu. Jadi 

disamping orang telah melakukan tindak pidana masih diperlakukan kesalahan 

padanya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi : tiada pidana tanpa 

kesalahan. Arti kesalahan pertama-tama dasar kesalahan dicari hubungan batin 

orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan. 

Dengan demikian orang beranggapan bahwa kesalahan dalam hukum pidana 

adalah sama dengan kesengajaan dan kealpaan, yang berarti ada hubungan batin 

antara orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya. 
21
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Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga 

bidang, yaitu: 

1. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan 

2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan 

perbuatannya: 

a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau 

b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati 

3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.
22

 

 

Berkaitan dengan pertanggungjawaban tersebut, terdapat tiga doktrin 

pertanggungjawaban, yaitu: 

1. Pertanggungjawaban Identifikasi, oktrin ini dipakai di Negara Anglo Saxon dan 

sering disebut pertanggungjawaban pidana langsung.  

2. Pertanggungjawaban Vicarious Liability, yaitu seseorang bertanggung jawab 

atas perbuatan orang lain atau disebut pertanggungjawaban pengganti atau 

pertanggungjawaban tidak langsung. 

3. Pertanggungjawaan Strict Lialibility, yaitu pertanggungjawaban yang ketat 

menurut undang-undang yang ditekankan pada kesalahan, pertanggungjawaban 

ini sering disebut pertanggungjawaban mutlak. 

 

Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan 

perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan 

dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum 

tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah 

dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang 

dapat dijatuhipidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan 

pertanggungjawaban pidana. 
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Pertanggungjawaban menurut hukum pidana merupakan kemampuan bertanggung 

jawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh 

masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan 

kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang 

mempunyai hubungan erat. Tanggung jawab itu selalu ada, meskipun belum pasti 

dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika pelaksanaan peranan yang telah 

berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula 

dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang 

menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. 

Atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir dalam hukum pidana. 

 

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus 

ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang 

selaras dengan hukum maupun yang bertentanga dengan hukum. Tanggung jawab 

pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh 

seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. 

Untuk  dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada 

yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis. 

 

 

D. Teori tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhi Pidana 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, selain mencakup teori tujuan pemidanaan dan teori 

pedoman pemidanaan, dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga 
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mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan 

menerapkan beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim. Adapun teori-teori 

yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam 

sidang pengadilan antara lain: 

 

a. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk 

kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan 

erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana 

yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan 

pidana guna menjamin kepastian hukum. 

 

b. Teori Kemanfaatan 

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu 

persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni 

melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk 

menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi 

hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa 

keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan 

maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan 

rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. 

 

c. Teori Keadilan 

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim 

juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta 
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kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila 

terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, 

di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak  

diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat 

memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa 

keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang 

berkeadilan. 

 

Pertimbangan hakim dalam bentuk penegakan hukum pidana mencakup tiga 

tahap, yaitu: 

a. Tahap Formulasi, yaitu penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan 

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini 

dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk 

perundang-undangan untuk mencapai perundang-undangan yang paling baik, 

yaitu memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap 

kebijakan legislatif. 

b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum 

pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai 

pengadilan. Aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai 

keadilan didaya guna. Tahap ini disebuat sebagai tahap kebijakan yudikatif. 

c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara 

konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana 

bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat 

oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan 
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dalam putusan pengadilan, dalam melaksanakan pidana dalam menjalankan 

tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana 

yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya 

guna. 

 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai  tujuan tertentu, jelas harus 

merupakan jalinan mata rantai aktifitas yang tidak terputus yang bersumber dari 

nilai-nilai dan bermuara pada nilai-nilai pidana dan pemidanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


