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PEMIDANAAN DALAM KUHP/RKUHP
Secara sederhananya pemidanaan berarti, kebijakan mengharuskan atau melarangSeca a se e a a ya pe a aa e a , e ja a e g a s a a a e a a g
berbuat sesuatu yang atas pelanggarannya dapat diancam dengan hukuman sesuai
dengan hukum yang berlaku.
Pasal 10 KUHP mengatur tentang macam-macam hukuman:

1. Pidana Pokok:
1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;p j ;
3. Kurungan;
4. Denda;

2 Pidana Tambahan:2. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3 Pengumuman putusan hakim;3. Pengumuman putusan hakim;

Secara akademis, menurut Prof. Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus
berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: (i) tidak boleh berkesan menimbulkan
“overcriminalization”; (ii) tidak boleh bersifat ad hoc; (iii) harus mengandung unsur; ( ) ; ( ) g g
korban; (iv) harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (cost benefit principle);
(v) harus memperoleh dukungan publik (public support); (vi) harus menghasilkan
peraturan yang “enforceable”; (vii) harus mengandung unsur subsosialitiet
( kib tk b h b i k t ki k il k li) ( iii) h(mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali); (viii) harus
memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan
rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk
mengekang kebebasan itu.



POLITIK HUKUM PIDANAPOLITIK HUKUM PIDANA
Yang dimaksud dengan ‘politik hukum pidana’ adalah,
kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi
(criminalization) atau dekriminalisasi (decriminalization)( ) ( )
terhadap suatu perbuatan.
Dengan pilihan terhadap suatu perbuatan dirumuskan
sebagai tindak pidana atau bukan, negara diberikan
kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatankewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan
yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan
kemudian dapat menggunakan tindakan represif terhadap
setiap orang yang melanggarnya. Ini menyangkut fungsi
hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi
tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok
orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai
tindak pidana atau delik.tindak pidana atau delik.
Istilah politik hukum pidana baru digunakan dan sebenarnya
tidak berbeda jauh dengan istilah “pemidanaan”. Istilah
politik hukum pidana ini untuk lebih menstrukturkan
l k h id k i b k “b ilangkah pemidanaan karena mempertimbangkan “bagaimana
kriteria membuat perangkat hukum pidanannya” dan
“bagaimana menegakkan hukum tersebut”.



Tujuan kajian politik hukum pidana pada sektor
“ b h k ” l h t d l h t k“pembangunan hukum”nya, salah satunya, adalah untuk
memastikan tidak ada perangkat hukum pidana yang
akan memberangus hak-hak asasi warga negara Indonesia
dan HAM Salah satu jalan keluar ketika ditemukandan HAM. Salah satu jalan keluar ketika ditemukan
pelanggaran adalah dengan mengajukan judicial review.
Telah banyak contoh pegajuan yang dialamatkan kepada
undang undang yang merupakan contant hukum pidanaundang-undang yang merupakan contant hukum pidana,
seperti judicial review terhadap Pasal 80 ayat (1) huruf a,
ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3)
huruf a serta Pasal 82 ayat (1) huruf a ayat (2) huruf ahuruf a, serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a,
dan ayat (3) huruf a Undang- Undang Nomor 22 Tahun
1997 tentang Narkotika yang memuat hukuman mati, dan
juga Penambahan Pasal 156a KUHP atau UU Nomor 1juga Penambahan Pasal 156a KUHP atau UU Nomor 1
Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan
atau Penodaan Agama karena dianggap membatasi
kebebasan beragama.g
Tujuan politik hukum pidana pada sektor “penegakan
hukum”, salah satunya, adalah pembangunan Lembaga
Saksi dan Korban.Saksi dan Korban.



Menurut Prof Mardjono Reksodiputro, ketika
merancang naskah 1987-1993, pendekatan dalammerancang naskah 1987 1993, pendekatan dalam
melakukan kriminalisasi dan de-kriminalisasi adalah
mencari sintesa antara hak-hak induvidu (civil
liberties) dan hak-hak masyarakat (communal rights),) y ( g ),
selain menjaga kepentingan politik Negara (State’s
policy). RUU KUHP ini dikritik memihak
perlindungan kepentingan politik negara (State’s
li ) d k i h k h k kpolicy) dan kepentingan hak-hak masyarakat

(communal rights), sehingga mengancam kebebasan
induvidual (civil liberties!). Hal ini terlihat dengan

bl d i k bij k k i i li i tgamblang dari kebijakan kriminalisasinya atas
perbuatan yang berada di ranah privat (hak-hak
induvidu), yang cenderung berlebihan atau
“overcriminalization” Kriminalisasi di ranah iniovercriminalization . Kriminalisasi di ranah ini
berdampak menghidupkan begitu banyak delik yang
bercorak “victimless crimes”, yang sudah banyak
ditinggalkan negara-negara demokratisditinggalkan negara negara demokratis.



S l h t i k i l d l h ihSalah satu isu krusialnya adalah masih
diusulkannya kriminalisasi terhadap
penyebarluasan paham komunisme danpenyebarluasan paham komunisme dan
Marxisme/Leninisme sebagai bagian dari amanat
Tap MPRS No. XXV tentang/1966 mengenai
larangan penyebarluasannya. Tindak Pidana
terhadap Ideologi Negara ini dimasukkan ke
d l B k II B b I t t Ti d k Piddalam Buku II Bab I tentang Tindak Pidana
Terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 210
RKUHP Pencantuman ini dalam pandanganRKUHP. Pencantuman ini dalam pandangan
beberapa kelompok tertentu merupakan
pembatasan terhadap kebebasan berfikir yang
merupakan wilayah private.



PEMIDANAAN DAN POLITIK HUKUM PIDANA
DALAM ISLAM
S d h litik h k id I l biSecara sederhana politik hukum pidana Islam bisa
dimaknai arahan umum tentang tujuan
diberlakukannya hukum. Hal ini berkaitan dengan
kaidah hukum yang mengatakan bahwa adakaidah hukum yang mengatakan bahwa ada
tidaknya hukum tergantung dengan ada tidaknya
‘illah hukum. Ini artinya sebuah hukum yang
dikeluarkan harus mempunyai maksud yang seringdikeluarkan harus mempunyai maksud, yang sering
dikenal dengan maqashid syari’ah (yang mencakup
beberapa proteksi terhadap hak-hak dasar: agama,
jiwa, akal, harta, keturunan, kehormatan,j , , , , ,
lingkungan, dll).

Dalam pidana Islam, hukuman sering disebut dengan
‘uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yanguqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang
atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang
ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan
manusia.



Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan pemidanaan
oleh ulama fiqh harus memenuhi beberapa kriteria:oleh ulama fiqh harus memenuhi beberapa kriteria:
1. Bersifat universal; dapat menjadikan pelaku jera, insaf

dan menyesal dari mengulangi kejahatannya.y g g j y
2. Penerapan hukuman ini harus sejalan dengan

kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (maslahat).
3. Hukuman tersebut sesuai dengan syari’at.
4. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk melakukan

b ik t h d l kperbaikan terhadap pelaku.
Tujuan Pemidanaan dalam Islam

1 Jangka panjangnya untuk social protection Contoh qisas1. Jangka panjangnya untuk social protection. Contoh qisas
terdapat keseimbangan antara hukuman dan dosa.

2. General prevention, yang berarti memberikan pelajaranp , y g p j
bagi orang lain agar tidak mengikuti kejahatan.

3. Special prevention, pelaku tidak mengulangi kejahatan
lagi.



KLASIFIKASI PEMIDANAAN
Hukuman dilihat dari pertalian hukuman ang satu denganHukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan
yang lain dapat diperinci sebagai berikut:

1. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara
definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengandefinitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan
apa yang telah ditentukan nash. Dalam fiqh jinayat,
hukuman ini disebut sebagai jarimah hudud.

2. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan
b i i k h k k k id k dsebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat

diterapkan dengan alasan yang syah. Seperti qisas diganti
dengan diyat, dan diyat diganti dengan dimaafkan.

3 Hukuman tambahan yaitu suatu hukuman yang menyertai3. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai
hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri,
misalnya bagi pelaku qazf, hak persaksian hilang, dan bagi
pembunuh, hak pewarisan hilang.

4. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok
dengan melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya
pencuri, selain dipotong tangan juga diberi tambahan
dengan dikalungkannya tangan di lehernyadengan dikalungkannya tangan di lehernya.



KLASIFIKASI PEMIDANAAN
H k dilih t d i k g h ki d lHukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam
memutuskan perkara, maka ada dua macam yaitu:

1. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan
pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas artinyapidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas, artinya
tidak ada batas tertinggi dan terendah. Contoh hukuman
dera bagi pezina 100 kali atau hukuman dera bagi
penuduh zina delapan puluh kali.

2. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih,
contohnya pada jarimah yang belum selesai seperti
percobaan pembunuhan, percobaan pencurian dan lain
b isebagainya.

3. Hukuman dilihat dari segi obyeknya, hal ini dapat dibagi
menjadi tiga kelompok:
) H k j i ti t t j d jilida) Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam dan jilid.
b) Hukuman yang berkenaan denagn psikologis, ancaman dan

teguran.
c) Hukuman denda ganti rugi diyat dan penyitaan hartac) Hukuman denda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.



KONSEP GABUNGAN PEMIDANAAN DALAM
ISLAM
M k k i k i dit kMerupakan serangkaian sanksi yang diterapkan
kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan
jarimah secara berulang dan antara jarimah-jarimah
tersebut belum mendapat putusan final.

Ada dua sifat penggabungan:
1 Gabungan anggapan (concurcus idealis) Contoh1. Gabungan anggapan (concurcus idealis). Contoh

memukul petugas (satu sisi memukul orang, satu sisi
melawan petugas).

2 Gabungan nyata (concurcus realis) Nyata melakukan2. Gabungan nyata (concurcus realis). Nyata melakukan
jarimah ganda.

Penggabungan ini berdasarkan teori sebagai berikut:
1 teori saling melengkapi; dalam hal ini pelaku jarimah dikenakan1. teori saling melengkapi; dalam hal ini pelaku jarimah dikenakan
satu hukuman, walaupun melakukan tindakan kejahatan ganda.
2. teori penyerapan: maksudnya adalah penjatuhan hukuman
dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap
oleh hukuman yang lebih berat, sebagai contoh hukuman mati.


