
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan zaman tidak hanya merupakan perkembangan di bidang teknologi semata melainkan

juga diikuti dengan berkembangnya permasalahan yang muncul di masyarakat. Perkembangan

ini juga diikuti dengan perkembangan jenis-jenis kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, kejahatan

atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan

melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.1

Dewasa ini, masyarakat selain dihadapkan dengan kejahatan-kejahatan seperti tindak pidana

korupsi dan tindak pidana terorisme juga dihadapkan dengan tindak pidana ringan yang

seringkali terjadi di masyarakat. Tindak pidana ringan memang sangat berbeda dengan tindak

pidana lain apalagi ditinjau dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelakunya. Seringkali tindak

pidana ringan dilakukan oleh pelaku dikarenakan suatu kondisi yang terpaksa misalnya karena

lapar dan dalam keadaan miskin. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan akhir-akhir ini juga

menyita perhatian publik.

Munculnya beberapa kasus tindak pidana ringan seperti yang dilakukan oleh Nenek Minah dari

Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas ini harus

menghadapi masalah hukum hanya karena mencuri tiga biji kakao yang nilainya Rp 2000,-.

Akibat perbuatannya itu Nenek Minah diancam dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman

penjara paling lama 5 tahun. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa

1 Muladi dan Badra Nawawi Arief ,Teori-teori dan Kebijakan  Pidana,Alumni,Bandung,1992 hlm 148



hukuman penjara selama 15 hari dengan masa percobaan 30 hari. Meski dalam amar putusannya

hakim majelis menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana pencurian. Namun hakim berpendapat bahwa perkara pencurian yang dilakukan

oleh Nenek Minah ini karena terdorong oleh kemiskinan. Hal tersebut merupakan gejala yang

tidak diberdayakannya masyarakat setempat disekitar PT RSA IV sehingga menimbulkan

ketimpangan dan kecemburuan sosial.

Fenomena kasus nenek Minah ini menarik perhatian masyarakat, karena menyentuh inti

kemanusiaan, melukai keadilan rakyat. Seharusnya perkara ini tidak perlu dimejahijaukan karena

cukup dilakukan dengan musyawarah. Lagi pula tiga biji benih kakao untuk ditanam kembali

tidak sampai merugikan PT RSA. Apalagi Minah telah lanjut usia, terdakwa merupakan petani

kakao yang tidak punya apa-apa. Tiga butir buah kakao sangat berarti bagi petani untuk

dijadikan bibit dan bagi perusahaan jumlah tersebut tak berarti. Kasus tersebut cukup melukai

rasa keadilan di masyarakat,sebab dibandingkan dengan kasus korupsi rasanya sangat bertolak

belakang pertanggungjawabannya. Bahkan,dalam prosesnya seringkali pelaku tindak pidana

korupsi dapat lolos dari tuduhan. Munculnya berbagai opini di masyarakat mengenai nilai

keadilan dalam kasus tersebut, serta munculnya reaksi-reaksi masyarakat tentang perbandingan

penegakan hukum kasus tindak pidana ringan dengan kejahatan lain membuat Ketua Mahkamah

Agung yang saat itu diketuai oleh Haripin Tumpa, mengambil  suatu kebijakan.

Kebijakan yang diambil tentunya merupakan kebijakan yang cermat dan tepat, guna

menyelesaikan masalah-masalah perkara, khususnya masalah tindak pidana ringan yang terjadi

di masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh Ketua Mahkamah Agung adalah kebijakan kriminal

yang menggunakan sarana penal. Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari



semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan

tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada

umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap

undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana.

Kebijakan tersebut dituangkan melalui perundang-undangan yaitu dalam Peraturan Mahkamah

Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan

Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kebijakan penal tersebut dituangkan dalam suatu Perma agar kebijakan tersebut dapat mencapai

tujuannya yaitu untuk menegakkan norma-norma sentral yang ada di masyarakat selain itu hal ini

dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena

itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem

perundang-undangan. Dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun

umum.

Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi  segenap bangsa, seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara  Indonesia adalah Negara Hukum disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3)

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia  tahun 1945. Sejalan dengan

ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan

kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas



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

hadapan hukum. Pilar utama dalam mewujudkan prinsip negara hukum adalah pembentukan

peraturan perundang-undangan dan penataan kelembagaan negara.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka

pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan

metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat

peraturan perundang-undangan. Hukum sendiri dapat dibedakan antara hukum tertulis dan

hukum tidak tertulis atau hukum undang-undang dan hukum kebiasaan. Secara kronologis, harus

lebih dahulu disebut hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, kemudian baru hukum tertulis

dan hukum perundang-undangan. Hukum tidak tertulis adalah ketentuan yang tumbuh dan

berkembang sejalan dengan perkembangan atau dinamika masyarakat. Contohnya adalah hukum

adat, ketentuan tentang norma sopan santun dalam masyarakat, dan lain-lain.

Dalam ilmu hukum ada istilah undang-undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti

materil. Undang-undang dalam arti formil adalah undang-undang yaitu keputusan tertulis sebagai

hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR) yang

berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Hal ini dipertegas dalam rumusan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan undang-undang

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama

Presiden. Sedangkan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan perundangan-undangan

yaitu setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang berisi aturan

tingkah laku atau mengikat secara umum disebut juga undang-undang dalam arti materil.



Dapat disimpulkan untuk membedakan antara undang-undang dalam arti materil dan formil tidak

lain adalah menyangkut organ pembentuk dan isinya. Jika organ yang membentuk itu adalah

pejabat yang berwenang dan isi berlaku dan mengikat umum maka disebut sebagai undang-

undang dalam arti materiil. Hal ini berarti jika ada ketentuan tertulis yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang namun isinya tidak bersifat dan mengikat umum maka ketentuan

tersebut tidak dapat disebut sebagai undang-undang dalam arti materil atau perundang-undangan.

Peraturan tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku adalah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang ini merupakan aturan formal yang yang secara garis besar memuat tiga bagian

besar yaitu Tata Urutan Perundang-undangan & Materi Muatan Perundangan, Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dan Teknis Perundang-undangan.Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan tentang jenis dan

hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7, yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi;

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan telah mengakui keberadaan Perma sebagai salah satu jenis peraturan



perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa menempatkan di dalam hierarki perundang-

undangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang aquo. Kondisi ini

merupakan problematika lain yang patut menjadi perhatian.

Pengakuan yang tidak dibarengi oleh tindakan menempatkan Perma di dalam hierarki

perundang-undangan akan menjadikannya sebagai peraturan yang sulit dikontrol. Padahal, jika

ditinjau secara substantif beberapa Perma memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-

undangan yang mengikat kepada publik. Karenanya, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk mengatur secara tegas tentang pemisahan antara jenis

peraturan mana yang dapat dikategorikan sebagai perundang-undangan dan peraturan mana yang

tidak.

Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan memperlancar jalannya peradilan, Perma telah

menujukkan berbagai peranannya di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan, khususnya di bidang peradilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan hakim

yang ternyata mempergunakan Perma  sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan hukumnya

saat adanya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undang-undang hukum acara.

Kesemuanya itu dilakukan MA sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan

penegakan hukum di Indonesia.

Sudah selayaknya, sosialisasi terhadap keberadaan Perma dapat lebih ditingkatkan, untuk

mengoptimalkan peranannya di dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di

bidang peradilan. Hal ini juga dengan harapan penanganan tindak pidana ringan seperti

pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara

proporsional dan dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat.



Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam

rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Kebijakan Penal Dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2012”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan penulisan skripsi ini adalah:

a. Bagaimanakah kebijakan penal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP?

b. Apakah latar belakang adanya kebijakan penal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam

KUHP?

2. Ruang Lingkup

Skripsi ini termasuk ke dalam kajian Hukum Pidana tentang kebijakan penal serta latar belakang

kebijakan penal tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



a. Untuk mengetahui tentang bagaimana kebijakan penal yang terkandung di dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

dan Jumlah Denda dalam KUHP.

b. Untuk mengetahui tentang latar belakang adanya kebijakan penal yang terkandung dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak

Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

2. Kegunaan Penetilian

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka perkembangan

ilmu hukum pada umumnya serta perkembangan hukum pidana khususnya mengenai

kebijakan penal serta latar belakang adanya kebijakan penal yang terkandung dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak

Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka perkembangan

ilmu hukum pada umumnya serta perkembangan hukum pidana khususnya mengenai

kebijakan penal serta latar belakang adanya kebijakan penal yang terkandung dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak

Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.



D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan dan bertujuan untuk

mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.2

Untuk menjawab permasalahan ini, teori yang digunakan adalah teori kebijakan kriminal.

Menurut Hoefnagels teori ini mengemukakan tentang kebijakan kriminal yang merupakan bagian

dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial. Dengan lebih luas kebijakan kriminal

merupakan subsistem penegakan hukum (law enforcement) dan sistem penegakan hukum

merupakan bagian dari kebijakan sosial3. Selain itu dalam kebijakan penal selalu berkaitan

dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar

dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari

aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga,

keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat

dalam menanggulangi kejahatan.Tahap – tahap penalisasi sebagai berikut yaitu; tahap formulasi,

tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

Selain teori kebijakan kriminal teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori gabungan

dalam teori tujuan pemidanaan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain

membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan

2 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum,UI Press,Jakarta,1986 hlm 125
3 Barda Nawawi Arief, 2001. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung, hlm 3



mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan gabungan dari dua teori sebelumnya yaitu teori

absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua  teori

tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :4

a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan

hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud

tidak harus Negara yang melaksanakan.

b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak

pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika

tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-

nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun

ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana

untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana

penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di

masyarakat. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat

dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Disamping itu Roeslan Saleh juga

mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai

sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk

menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.5

4 Koeswadji,Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana,Cetakan I,
Bandung,Citra Aditya Bhakti,1995 hlm 11-12
5 Muladi dan Barda Nawawi Arief,1992,Op. cit, hlm 22.



Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan

maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak

dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur

pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan

kekurangan dari teori pembalasan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggunakan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

menjadi arti dan berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.6 Di dalam penulisan ini penulis akan

menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian

ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya

mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Adapun pengertian-

pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Kebijakan Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya merupakan

bagian dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai

kesejahteraan masyarakat (social welfare) melalui sarana penal (hukum pidana).7

2. Peraturan Mahkamah Agung merupakan suatu peraturan yang memang kedudukannya belum

masuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tetapi telah diakui sebagai peraturan

perundang-undangan di luar hierarki berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6 Soerjono Soekanto,1986,Op.cit hlm 132
7 Badra Nawawi Arief , 2001, Op.cit, hlm 4



3. Tindak Pidana Ringan adalah yang dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Mahkamah

Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 yakni tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 364 KUHP

(pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (penipuan

ringan), Pasal 384 KUHP (perbuatan curang), Pasal 407 KUHP (pengerusakkan ringan) dan

Pasal 482 KUHP (penadahan ringan).

4. Pidana denda adalah jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP

kecuali Pasal 303 ayat (1) dan (2), dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu ) kali.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah buku tentang peraturan hidup (norma)

yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, norma yang ditambah

dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan (sanksi) terhadap barang siapa yang

melanggarnya8.

E. Sistematika Penulisan

I. Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan yang juga diuraikan

pada bab ini.

II. Tinjauan Pustaka

8 C.S.T. Kansil,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,2002,Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 20



Bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana ,pengertian tindak pidana ringan,

jenis-jenis tindak pidana ringan, pengertian kebijakan penal dan pengertian penegakan

hukum yang berbasis hukum progresif.

III. Metode Penelitian

Merupakan bab yang menguraikan tentang langkah-langkah dalam pendekatan masalah,

sumber dan jenis data, sumber informasi, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta

analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang hasil dari berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi

ini, antara lain meliputi kebijakan penal serta latar belakang adanya kebijakan penal yang

terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

V. Penutup

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan secara rinci dari hal

penelitian dan pembahasan serta memuat saran penulis dengan permasalahan yang dikaji.




