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I. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka dapat

ditarik simpulan oleh penulis, yaitu:

1. Kebijakan Penal yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor

2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan

Jumlah Denda Dalam KUHP menjaga ketertiban masyarakat lewat teori

gabungan. Kebijakan penal dalam Perma tersebut juga menyinggung

hukum materiil dan hukum formil dalam hukum pidana. Peraturan

Mahkamah Agung ini juga memunculkan restorative justice sebagai salah

satu usaha untuk mencari penyelesaian perkara secara damai. Adanya asas

persamaan di mata hukum yang dalam penyelesaian perkara tindak pidana

ringan maka, Peraturan Mahkamah Agung ini menggunakan kebijakan

bahwa:

a. Terhadap tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana ringan tidak

dapat dikenakan penahanan.

b. Acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat

c. Penggunaan alternatif hukuman sesuai dengan KUHP

d. Perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.

2. Perma ini memiliki latar belakang bahwa banyaknya perkara-perkara

pencurian dengan nilai barang yang kecil kini yang diadili di pengadilan
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telah membebani pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari segi

persepsi publik terhadap pengadilan. Banyaknya perkara-perkara

pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan

Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun.

Perkara-perkara pencurian ringan ringan seharusnya masuk dalam kategori

tindak pidana ringan (lichte misdrijven) yang mana seharusnya lebih tepat

didakwa dengan Pasal 364 KUHP. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah

Agung ini juga untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta

mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak

yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru,

sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai

pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkan, dengan tetap

mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan

masyarakat.

B. SARAN

1. Kebijakan penal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

Dalam KUHP merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan

pidana di Indonesia. Namun karena kebijakan penal ini di dalam Peraturan

Mahkamah Agung maka kekuatannya hanya berlaku di dalam instansi

peradilan saja. Sehingga sebaiknya substansi dalam Perma  ini dinaikkan

menjadi peraturan perundang-undangan lain yang lebih mencakup
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lembaga peradilan yang lebih luas dan lebih menyeluruh misalnya sebagai

Perpu.

2. Adanya Perma ini membuktikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Indonesia sudah waktunya untuk dapat diperbaharui baik seluruh

maupun sebagian dan substansinya disesuaikan dengan kondisi yang

terjadi di masyarakat, sehingga substansi KUHP baru dapat menyelesaikan

perkara-perkara pidana yang muncul di masyarakat Indonesia sesuai

kondisi yang terjadi sekarang.


