
1 
 

 

 

Kertas Kerja: 
Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019 – 2024 

 
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 

 



2 
 

Kertas Kerja: Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019 - 2014 
 
 
Penulis: 
Zainal Abidin 
Anggara 
Muhamad Eka Ari Pramuditya 
Erasmus A.T. Napitupulu 
Maidina Rahmawati 
 
 
Desain Cover: 
Antyo Rentjoko 
 
Elemen Visual: 
freepik.com/macrovector 
 
Lisensi Hak Cipta: 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
 
 
ISBN: 
 
 
Diterbitkan oleh: 
Institute for Criminal Justice Reform  
Jalan  Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510  
Phone/Fax: (62-21) 7981190 
 
 
 
 
Dipublikasikan pertama kali: September 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk 
menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan 
pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami 
untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, 
dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – 
bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal 
– usul, dan kebangsaan. 
 
Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami 
dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem 
hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel 
 
Klik taut http://icjr.or.id/15untukkeadilan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 

Kata Pengantar 
 
 
Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang 
memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip – 
prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan 
diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga – lembaga demokrasi – 
termasuk pengadilan, dan pembuatan berbagai regulasi baru, serta ratifikasi berbagai instrumen 
hukum hak asasi manusia internasional. 
 
Namun berbagai proses reformasi hukum tersebut seringkali dilakukan tanpa arah dan panduan 
yang jelas serta tanpa mempertimbangkan batasan – batasan yang telah ditetapkan oleh 
konstitusi. Salah satu agenda reformasi hukum yang penting adalah reformasi kebijakan pidana 
yaitu reformasi hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana. Namun proses pembaruan 
kebijakan pidana tidaklah dimulai dengan desain perencanaan yang jelas. Tanpa kejelasan 
perencanaan reformasi kebijakan pidana, maka proses reformasi kebijakan pidana akan semakin 
menjauh dari arah pembaruan kebijakan pidana yang lebih demokratis, humanis dan melindungi 
hak asasi manusia. 
 
Melihat situasi tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyampaikan sejumlah 
rekomendasi untuk proses pembaruan kebijakan pidana. Rekomendasi ini akan disampaikan 
kepada pemerintah dan DPR untuk dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam merancang 
proses pembaruan kebijakan pidana yang lebih humanis, akuntabel, demokratis, dan ramah 
terhadap perlindungan hak asasi manusia 
 
Jakarta, September 2019 
 
Anggara 
Direktur Eksekutif ICJR    
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1. Pendahuluan  
 

Tahun 2019 menandai terlewatinya 20 tahun reformasi 1998 dan Indonesia juga telah melewati 
lima kali proses pemilihan umum. Reformasi di bidang hukum dan penguatan jaminan hak asasi 
manusia (HAM) telah dilakukan, baik melalui perubahan Konstitusi, pembentukan dan 
pencabutan peraturan perundang-undangan, serta ratifikasi berbagai instrumen HAM 
internasional.1 Hukum pidana menjadi bagian penting dari reformasi hukum tersebut, melalui 
pembentukan regulasi baru, perubahan perundang-undangan, maupun melalui berbagai 
putusan Mahkamah Konstitusi (MK).   
 
Pembaruan kebijakan pidana di Indonesia pada satu sisi menunjukkan kemajuan, namun secara 
umum belum menunjukkan perencanaan atau arah kebijakan pembaruan yang jelas. Secara 
terbatas, hukum pidana Indonesia telah mengatur sejumlah kejahatan kontemporer, 
mengadopsi mekanisme ‘restorative jutice’, serta memperkuat hak-hak saksi dan korban. 
Namun, sebagian besar lainnya, secara subtantif kebijakan pidana semakin menjauh dari arah 
pembaruan kebijakan pidana yang lebih demokratis, humanis dan melindungi HAM. Sebagian 
besar regulasi yang dibentuk terus memberikan hukuman penjara yang memperkokoh politik 
‘penghukuman’ dan tren ‘kriminalisasi’. Pada periode 1998 -2014 misalnya, dari 563 UU yang 
disahkan, 154 di antaranya memiliki ketentuan pidana dan mengatur 1.601 tindak pidana, yang 
885 di antaranya adalah tindak pidana yang telah diatur dan dan 716 lainnya merupakan tindak 
pidana baru dalam 112 UU.2 Dampaknya, kebebasan sipil semakin terancam, pengekangan 
kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, overkriminalinasi di ruang privat,3 serta gagal 
menghadirkan keadilan yang subtansial. Penjara semakin penuh dengan tingkat kelebihan beban 
penghuni pada tingkat ekstrim (2017:188%,4 Juli 2018: 201%5) yang membuka lebar praktik 
diskriminasi dan berbagai masalah pelanggaran HAM.6  
 
Sistem peradilan pidana suatu negara sering digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa 
jauh suatu negara dianggap beradab (civilized), maju (progressive) atau benar-benar demokratis 
(truly democratic).7 Hal ini karena kebijakan pemidanaan merupakan keseimbangan dari 

                                                
1 Indonesia telah menjadi negara Pihak dalam berbagai perjanjian HAM Internasional, diantaranya dua instrumen 

HAM internasional pokok, yaitu the International Covenan on Civil and Political Rights dan the International 

Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights.  
2 Anugrah Rizki Akbari, Potret kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia, 

ICJR, 2015, hal. 31.  
3 Anggara, et. al., Kebangkitan Penal Populisme di Indonesia. Catatan Situasi Reformasi Hukum Kebijakan Hukum 

Pidana di Indonesia Tahun 2018, ICJR, 2019, hal. 5-25.  
4 Rully Novian, et. al., Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya, 

ICJR, 2018, hal. 32.  
5 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sistem Database Pemasyarakatan (per Juli 2018), smslap.ditjenpas.go.id, 
diakses pada 27 Agustus 2019. 
6 Anggara, et. al., Indonesia dalam Cengkeraman Hukum Pidana: Catatan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana 

Indonesia. ICJR, 2018, hal. 70. Lihat juga Anggara, et.al, Kebangkitan… Op. Cit., hal. 81-82. 
7 Nicola Lacey, The Prisoner’s Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies, 

Cambridge University Press, 2008, hal. 1.  
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perlindungan nilai-nilai fundamental tentang jaminan rasa aman atau bebas dari ketakutan 
(fear), meminimalisir kondisi yang membahayakan (harm) dan melindungi HAM. Kewenangan 
negara dalam mengambil kekuasaan dari warga atas nama penegakan hukum atau pencegahan 
kejahatan, seringkali berbenturan dan bahkan mengurangi otonomi dan kebebasan warga 
negara.8 Pada titik ini, menyeimbangkan hak dan kepentingan menjadi kunci dari arah 
pembaruan hukum pidana, karena kewenangan negara yang terlalu sedikit akan menyebabkan 
kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan memenuhi kewajiban negara, sementara 
kewenangan terlalu besar akan mengganggu kebebasan warga.9 Packer menyebut, dalam hukum 
pidana terdapat kepentingan yang ‘berkompetisi’, yakni antara melindungi warga negara dari 
kekacuan (disorder) dan ketidakamanan dengan “crime control model” dan melindungi 
kepentingan warga negara dari kewenangan dan gangguan yang tidak diharapkan melalui “due 
procees model”.10 
 
Proses pembaruan kebijakan pidana di berbagai negara menunjukan berbagai faktor yang 
mempengaruhi model atau sistem pemidanaan sebagai upaya untuk menyeimbangkan berbagai 
kepentingan dan perlindungan hak. Jaminan perlindungan hak-hak asasi dalam konstitusi, 
perkembangan norma-norma HAM internasional serta nilai-nilai demokrasi, merupakan faktor-
faktor penting dalam mempengaruhi kebijakan hukum pidana suatu negara.11 Oleh karenanya, 
perjalanan 20 tahun reformasi seharusnya semakin memantapkan arah kebijakan hukum pidana 
Indonesia dan arah kebijakan hukum pidana tersebut seharusnya dibangun dengan merujuk pada 
berbagai faktor tersebut, untuk memastikan hukum pidana Indonesia dimasa depan menjadi 
hukum yang mampu menciptakan keadilan, perlindungan HAM, demokratis dan sejalan dengan 
rule of law.  
 
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) secara berkala telah memberikan berbagai 
rekomendasi tentang arah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kertas Kerja ini merupakan 
bagian dari upaya ICJR tersebut, yang disusun untuk memberikan identifikasi dan analisa tentang 
masalah-masalah pokok dan tantangan yang dihadapi serta rekomendasi arah kebijakan hukum 
pidana di Indonesia. Rekomendasi ini mencakup: (1) perlindungan normatif (normative 
protection), yakni pembaruan kerangka hukum materiil dan hukum acara dalam sistem peradilan 
pidana yang terpadu; dan (2) pengembangan kelembagaan dan tata laksana (institutional 
development and governance), yakni pembaruan lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga 
pemasyarakatan dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan sistem peradilan pidana di 
Indonesia.  
 
Kertas Kerja ini ditujukan kepada para pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga penegak 
hukum, serta dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk mendukung upaya-upaya advokasi 
pembaruan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan dan melindungi hak asasi manusia.  
 

                                                
8 Michael Tonry, Penal Reform in Overcrowded Times, Oxford University Press, 2001, hal. 4.  
9 Ibid.  
10 Ibid.  
11 Ibid., hal. 5. 
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2. Kilas Balik Reformasi Kebijakan Pidana: Berlanjutnya Kebijakan Penal Populism 
 
Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memiliki kesempatan luas untuk 
memperbesar ruang demokrasi dan jaminan terhadap perlindungan kebebasan sipil dan politik 
melalui serangkaian reformasi kebijakan termasuk kebijakan pidana. Upaya untuk memperkuat 
demokrasi, kebebasan sipil dan bangunan prinsip negara hukum dimulai dengan perubahan UUD 
1945, yang dilakukan setelah Pemilihan Umum 1999 dan menghasilkan suatu perubahan yang 
mendasar. Perubahan UUD 1945 dilakukan terhadap hampir seluruh ketentuan kecuali Pasal 4, 
10 dan Pasal 12, dan terjadi (1) penambahan 4 bab baru (dari 16 bab menjadi 20 bab), (2) 
penambahan 25 pasal baru (dari 37 pasal menjadi 72 pasal), dan (3) penambahan 120 ayat baru 
(dari 49 ayat menjadi 169 ayat).12 
 
Namun upaya memperkuat demokrasi dan kebebasan sipil dalam UUD 1945 tersebut ternyata 
tidak diikuti dengan upaya evaluasi terhadap kebijakan pidana secara menyeluruh yang pada 
akhirnya tetap membawa corak politik yang berbeda dengan upaya penguatan demokrasi dan 
kebebasan sipil. Pada 1999, pemerintahan Presiden B.J. Habibie mencabut UU No. 11/PNPS/1963 
tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun sebagai gantinya, Presiden B.J. Habibie 
mengesahkan UU No. 27 Tahun 1999 tentang tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang memasukan delik 
ideologi kedalam KUHP yang berlaku.  
 
Kebijakan yang semakin punitif yang ditandai dengan munculnya berbagai kebijakan pidana yang 
bertujuan untuk mengontrol perilaku masyarakat sudah dimulai sejak 1998. Tingginya 
ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap hukum pidana dapat dilihat dari penelitian 
Akbari yang menunjukkan bahwa sejak 1998 hingga 2014 tercatat ada 563 UU hasil kerja 
pemerintah dan DPR, yang 154 di antaranya memiliki aturan pidana. Di dalamnya, memuat 1.601 
perbuatan yang dikategorikan tindak pidana. Nyaris setengahnya (716 perbuatan) adalah tindak 
pidana yang baru diperkenalkan di Indonesia. Rumitnya lagi, sebagian besar tindak pidana baru 
itu, diancam dengan pidana penjara. Tidak kurang dari 654 tindak pidana (91,34 persen) memiliki 
pidana penjara sebagai sanksi. Sedangkan kurungan hanya ditemukan pada 45 kasus (6,28 
persen), dan pidana denda ada pada 17 tindak pidana (2,37 persen). Selain itu, pidana penjara 
selama 1 hari-5 tahun ditemukan pada hampir 65 persen tindak pidana baru setiap tahunnya; 
diikuti oleh 18 persen untuk 5-10 tahun penjara; 9 persen untuk 10-15 tahun penjara; dan 4 
persen untuk pidana penjara selama 15 tahun ke atas.13  
 
Hal ini mengindikasikan, tujuan kriminalisasi di Indonesia pada dasarnya bukan untuk 
menyelesaikan masalah kriminalitas di Indonesia, melainkan untuk memaksa masyarakat untuk 
mematuhi aturan yang dibuat pemerintah.14 Para pembuat kebijakan pidana di Indonesia 
memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuan hukum pidana untuk menjamin kontrol secara 

                                                
12 Saldi Isra, Perubahan UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 

https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/384-perubahan-undang-undang-dasar-

1945-dan-implikasinya-terhadap-sistem-ketatanegaraan-indonesia.html, diakses pada 30 Agustus 2019. 
13 Anugerah Rizky Akbari, Op. Cit, hal. 10-15. 
14 Ibid., hal. 31-32. 

https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/384-perubahan-undang-undang-dasar-1945-dan-implikasinya-terhadap-sistem-ketatanegaraan-indonesia.html
https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/384-perubahan-undang-undang-dasar-1945-dan-implikasinya-terhadap-sistem-ketatanegaraan-indonesia.html
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efektif atas perilaku masyarakat dan tingginya angka penggunaan penjara sebagai sanksi pidana 
menunjukkan bahwa penjara menjadi pilihan utama pembentuk undang-undang. 
 
Kencenderungan untuk menempatkan pemenjaraan sebagai instrumen utama hukum pidana 
adalah titik fokus terpenting dalam Populisme Pidana (Penal Populism).15 Penal Populism pada 
dasarnya menyatakan bahwa penjahat dan narapidana diistimewakan dengan mengorbankan 
korban kejahatan pada khususnya dan masyarakat yang taat terhadap hukum.16 Penal populism 
juga berangkat dari kurang percayanya masyarakat pada institusi publik termasuk pada sistem 
peradilan pidana. Ketidakpercaayaan pada sistem peradilan pidana membuat masyarakat pada 
umumnya melakukan penilaian yang terlampau asumtif pada pada tingginya tingkat kejahatan 
dan karena itu memiliki kecenderungan untuk meremehkan hukuman yang dijatuhkan oleh 
Pengadilan. Pada akhirnya keresahan masyarakat ini ditangkap oleh para pembuat kebijakan 
pidana dengan peningkatan ketergantungan kepada penjara sebuah solusi utama untuk 
mengatasi kejahatan.17  
 
Selain itu, pemerintah dan DPR juga terus memproduksi pemidanaan yang keras seperti pidana 
mati dan kebiri kimiawi. Dalam pembahasan R KUHP misalnya, meski pidana mati dinyatakan 
sebagai alternatif, namun rumusan yang diberikan masih sebuah konsep yang diragukan dan 
masih banyak tindak pidana yang dijatuhi pidana mati sebagai hukuman.18 Dalam Perppu No 1 
Tahun 2016 yang disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memuat hukuman kebiri kimiawi. Upaya 
pengenalan kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini dipandang 
sebagai upaya balas dendan atas nama kepentingan korban.19 Hukuman kebiri kimiawi ini justru 
akan menutupi kasus kejahatan seksual yang berada di ruang domestik karena pelaku akan lebih 
berhati-hati menyembunyikan praktik kejahatan.20  
 
Situasi Penal Populism juga terlihat dalam bangunan sistem peradilan pidana yang ada pada saat 
ini. Sistem peradilan pidana yang ada saat ini tidak cukup stabil untuk menjamin HAM. ICJR 
mencatat bahwa proses pembaruan hukum acara pidana yang menjadi tulang punggung sistem 
peradilan pidana tidak pernah memiliki kejelasan kapan akan dibahas secara serius oleh 
pemerintah dan DPR.21 Banyak aspek dalam pembaruan hukum acara pidana yang harus 
diperhatikan secara serius yaitu mekanisme perlindungan saksi dan korban, penjaminan hak-hak 
tersangka/terdakwa, pembentukan standar minimum untuk pemenuhan hak-hak fair trial hingga 

                                                
15 John Pratt, Penal Populism, Routledge, 2007, hal. 28. 
16 Ibid., hal. 12.  
17 Mike Hough, Populism and Punitive Penal Policy, Center for Crime and Justice Studies, 2002, hal. 4. Dokumen 

dapat diakses pada http://www.antoniocasella.eu/nume/Hough_2002.pdf.  
18 Erasmus A.T. Napitupulu, et. al., Tak Jera Promosi Efek Jera, ICJR, 2018, hal. 7. 
19 ICJR, Legalkan Hukum Kebiri, Upaya “Balas Dendam” Pemerintah atas Nama Kepentingan Korban, 15 Januari 
2016, http://icjr.or.id/legalkan-hukum-kebiri-chemical-castration-upaya-balas-dendam-pemerintah-atas-nama-

kepentingan-korban/, diakses pada 27 Agustus 2019. 
20 Supriyadi Widodo Eddyono, et. al., Menguji Eforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri Bagi 

Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, ICJR, 2016, hal. 22. 
21 Anggara, et. al., Op. Cit, hal. 43. 

http://www.antoniocasella.eu/nume/Hough_2002.pdf
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model pengawasan dari pelaksanaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum agar terhindar 
dari praktek yang sewenang-wenang.22  
 
Situasi ini penting untuk dicermati mengingat dalam Laporan Penilaian Fair Trial di Indonesia 
2018, Pemenuhan Hak Tersangka selama Proses Peradilan belum mendapatkan jaminan yang 
cukup memadai.23 Ada lima hal yang menjadi tantangan utama untuk mendorong pemenuhan 
hak tersangka selama proses peradilan yaitu:24  
 

1. Alasan secara substantif untuk melakukan upaya paksa, terutama penangkapan dan 
penahanan. 

2. Mekanisme uji yang memadai terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum. 

3. Ketersediaan regulasi yang menjamin terpenuhinya hak tersangka selama proses 

peradilan. 

4. Masih ditemukan intervensi oleh penegak hukum terkait penunjukan penasehat hukum. 

5. Masih terdapat praktik penyiksaan dan ketiadaan regulasi sebagai konsekuensi atas 

penyiksaan. 

6. Mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi yang tidak efektif dan masih harus berdasarkan 

gugatan. 

Alih-alih mendorong percepatan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (R KUHAP), institusi aparat penegak hukum malah mengambil langkah pragmatis dengan 
menginisiasi pembentukan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) 
antar aparat penegak hukum maupun dengan kementerian. MoU yang mengikat antar lembaga 
tersebut justru menyebabkan proses peradilan menjadi tidak efektif dan efisien.25  
 
Merefleksikan perjalanan pembaruan hukum pidana yang saat ini sedang berlangsung, 
menunjukkan kegagalan dua aspek penting: pertama, secara subtantif belum memperkuat 
perlindungan hak asasi manusia, dengan kecenderungan pembentukan regulasi pidana sebagai 
alat kontrol dengan hukuman yang semakin keras yang ditegakkan dengan prosedur yang belum 
mampu menjamin peradilan pidana berdasarkan prinsip fair trial dan due process. Kedua, sistem 
peradilan pidana yang dibangun belum mampu mendorng reformasi lembaga-lembaga penegak 
hukum lebih akuntabel, efektif dan efisien.  
 

3. Melihat Visi Jokowi – Amin di Bidang Hukum 
 
Dokumen Visi dan Misi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf 
Amin, agenda-agenda bidang hukum utamanya terdapat dalam Bagian 6: “Penegakan sistem 
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya” dan Bagian 7: “Perlindungan bagi 
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”. Merujuk pada Dokumen 

                                                
22 Ibid. 
23 Miko Susanto Ginting, et. al., Laporan Penilaian Prinsip Fair Trial di Indonesia 2018, ICJR, 2019, hal. 9. 
24 Ibid. 
25 Anggara, et. al., Op. Cit, hal. 44. 
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tersebut, agenda bidang hukum setidaknya telah menyentuh 3 (tiga) aspek: (i) perbaikan subtansi 
hukum: (ii) reformasi kelembagaan (struktur); dan (iii) meningkatkan budaya hukum.  
 
Arah Kebijakan Bidang Hukum: Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 
Berbagai program aksi dan agenda bidang hukum secara jelas dan tegas setidaknya didasarkan 
pada 4 (empat) konsep penting yakni “negara hukum”, “hak asasi manusia”, “hak atas rasa aman 
dan rasa adil”, dan “pada seluruh warga”. Keempat konsep tersebut merupakan konsepsi yang 
saling berkaitan karena pengakuan sebagai negara hukum berarti memastikan diakuinya prinsip-
prinsip HAM, dan penekanan pada “rasa aman” dan “rasa adil” juga mengindikasikan pentingnya 
penghormatan dan perlindungan pada hak-hak asasi yang fundamental. Sementara konsep 
“pada seluruh warga” merujuk pada jaminan kesetaraan atau perlindungan atas hak untuk bebas 
dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun, sebagai salah satu prinsip HAM yang penting. 
Secara spesifik Dokumen Visi dan Misi ini tersebut (lihat Bagian 6., 6.4, dan 7.) juga menegaskan 
3 (tiga) tanggung jawab utama negara dan pemerintah di bidang HAM: (i) kewajiban untuk 
menghormati (to respect); (ii) kewajiban untuk melindungi (to protect); dan (iii) kewajiban untuk 
memenuhi (to fulfill).  

 
Berbagai konsepsi tersebut ditegaskan kembali oleh Joko Widodo yang menyatakan bahwa:  

 
“… masa depan Indonesia yang berkeadilan, … semakin maju dan demokratis suatu 
Negara, maka penegakan hukum dan politik semakin baik, bukan saja hak sipil dan politik 
yang penting, tetapi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi pilihan …, untuk 
menjamin hak-hak tersebut Negara harus didukung dengan sistem hukum yang adil dan 
penegakan supremasi hukum yang baik …, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu 
… ”26 

 
Dengan arah kebijakan bidang hukum tersebut, segala program aksi dan agenda yang akan 
dilakukan harus merujuk pada prinsip-prinsip negara hukum, norma-norma HAM, dan tidak 
diskriminatif. Artinya, dalam konteks pembaruan hukum pidana, baik dari sisi hukum materiil dan 
hukum formilnya, yang dituangkan dalam berbagai program aksi dan agenda pembaruan 
haruslah merujuk pada indikato-indikator tersebut.   

 
Program aksi dan agenda bidang hukum yang relevan dengan kebijakan hukum pidana:  

1. Penataan Regulasi: Regulasi yang diharapkan adalah berkualitas, harmonis/tidak 
tumpang tindih, menyederhanakan dan menghindari pengaturan dan berlebihan dan 
memberikan rasa aman dan rasa adil kepada masyarakat. Memastikan penataan regulasi 
ini akan dibentuk Badan Legislasi Nasional.27 

2. Reformasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum: Bertujuan menghasilkan pelayanan dan 
penegakan hukum yang profesional, adanya hukum pidana dan acara pidana untuk 

                                                
26 Disampaikan oleh Joko Widodo pada Debat Pertama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2019, 17 

Januari 2019.  
27 Ibid.  



12 
 

penegakan hukum pidana yang efisien, manusiawi, berkeadilan, dan menjamin kontrol 
efektif terhadap penegak hukum, pemberantasan narkoba dan psikotropika, dan 
melanjutkan reformasi di lembaga pemasyarakatan, termasuk mengatasi masalah 
overcrowding. 

3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Menekankan pencegahan penegakan hukum 
yang tegas, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sinergi dan kerja sama 
antar-institusi penegak hukum, penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang. 

4. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM: Negara wajib untuk menghormati, 
melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia, meningkatkan kebijakan yang 
berperspektif HAM penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran 
HAM berat di masa lalu, memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas 
terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, melindungi dan memajukan 
hak-hak masyarakat adat, Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk 
memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan 
fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum, melindungi 
hak-hak masyarakat di bidang pertanahan, meningkatkan perlindungan terhadap 
perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan, 
meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam 
rangka perlindungan dan penegakan HAM. 

5. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga: 
Reformasi keamanan dan Intelijen yang profesional dan tepercaya yang bertujuan 
memenuhi kewajiban agar Negara hadir melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh 
warga negara, melalui reformasi Polri, koordinasi intelijen negara dengan 
mengembangkan hubungan kelembagaan yang tegas dan terstruktur dengan garis tugas, 
kewenangan, dan pertanggungjawaban yang jelas, profesionalisme anggota Polri dan 
anggota intelijen yang modern dan andal dengan berbasis teknologi tinggi, menekan 
budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksesif, mengedepankan 
langkah-langkah pencegahan melalui proactive policing strategy dan tindakan humanis 
dalam menangani setiap permasalahan sosial yang timbul, meningkatkan upaya terpadu 
untuk menanggulangi terorisme dengan penguatan sistem penegakan hukum untuk 
mengatasi tindakan terorisme.  

 
Berdasarkan progam aksi dan agenda tersebut, Dokumen Visi dan Misi telah mengidentifikasi 
berbagai masalah terkait dengan penegakan hukum pidana dan masih memerlukan arah 
kejelasan, yakni: 
  

1. Adanya pengaturan hukum pidana yang eksesif sehingga perlu penyederhanaan dan 
membentukan regulasi yang berkualitas dan adil. Hal ini harus ditafsirkan untuk 
menjawab masalah overcriminalization dan pengaturan hukum pidana formil dan materiil 
yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM dan negara hukum. 

2. Penegakan hukum yang profesional, adanya hukum pidana dan acara pidana untuk 
penegakan hukum pidana yang efisien, manusiawi, berkeadilan, dan menjamin kontrol 
efektif terhadap penegak hukum. Agenda ini harus dijabarkan dengan mengaturan 
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subtansi hukum materiil yang sesuai dengan perlindungan kebebasan sipil dan hukum 
acara pidana (formil) yang sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial dan due process. 

3. Melanjutkan reformasi di lembaga pemasyarakatan, termasuk mengatasi masalah 
overcrowding. Agenda ini memerlukan penjabaran tentang arah kebijakan hukum pidana 
dengan menghapuskan berbagai tindak pidana yang tidak lagi relevan dan menekankan 
pada pendekatan baru, misalnya memperkuat pendekatan dan mekanisme “restorative 
justice” serta memperbanyak sanksi-sanksi alternatif non-pemenjaraan dalam sistem 
peradilan pidana.  

4. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dengan memastikan ngara wajib 
untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia, meningkatkan 
kebijakan yang berperspektif HAM. Agenda ini harus memastikan berbagai subtansi 
hukum pidana mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan HAM. 

5. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga yang 
menekankan agenda reformasi keamanan dan intelijen yang profesional. Agenda ini 
harus dijabarkan untuk menjawab masalah yang masih terjadi di aparat keamanan dan 
intelejen dalam penegakan hukum, dengan memperkuat mekanisme penegakan hukum 
pidana yang yang berdasarkan prinsip-prinsip fair trial, menghapuskan budaya kekerasan 
dan penggunaan kewenangan yang eksesif, serta menghapuskan praktik korupsi dan 
diskriminasi.  

6. Reformasi Polri, koordinasi intelijen negara dengan mengembangkan hubungan 
kelembagaan yang tegas dan terstruktur dengan garis tugas, kewenangan, dan 
pertanggungjawaban yang jelas, profesionalisme anggota Polri dan anggota intelijen yang 
modern dan andal dengan berbasis teknologi tinggi. Agenda harus ditafsirkan untuk 
memperjelas kewenangan dan mandat polisi dalam penegakan hukum dan membatasi 
peran intelijen dalam penegakan hukum kasus-kasus tertentu. Penggunaan teknologi 
tinggi harus menjadi bagian yang diatur untuk memastikan penggunaan teknologi dalam 
penegakan hukum pidana, misalnya pengaturan dalam hukum acara tentang bukti 
elektronik (electronic/digital evidence), dapat diterimanya (admissibility) bukti-bukti dan 
pengaturan yang lebih baik terkait dengan exclusionary rules.  

7. Menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksesif. Agenda 
ini menjadi dasar dari perubahan hukum acara pidana dan meningkatkan mekanisme 
pencegahan penyiksaan dan perlakukan buruk dan kejam yang tidak manusiawi dan 
merendahkan martabat, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam penggunaan 
kekuatan bersenjata (use of force). 

8. Mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui proactive policing strategy dan 
tindakan humanis dalam menangani setiap permasalahan sosial yang timbul. Agenda ini 
menjadi dasar untuk pengunaan mekanisme “restorative justice” dan menghindari 
pemenjaraan dalam berbagai tindak pidana yang terjadi.   
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Visi dan Misi Bidang Hukum  - Joko Widodo dan Ma’ruf Amin 
 

No. Isu Penjabaran Program Aksi Agenda/Langkah 

 

6. Penegakan 

Sistem 

Hukum yang 

Bebas 

Korupsi, 

Bermartabat, 

dan 

Tepercaya 

Sebagai negara 

hukum, 

penyelenggaraan 

kekuasaan 

pemerintahan 

harus berdasarkan 

atas hukum serta 

Negara harus 

hadir memberikan 

penghormatan, 

perlindungan, dan 

pemenuhan hak-

hak warga negara 

dan HAM, 

termasuk rasa 

aman kepada 

seluruh warga 

negara. 

 

6.1 Melanjutkan 

Penataan Regulasi 

 

Setiap 

Kementerian/Lembaga 

seharusnya bukan lagi 

memproduksi 

peraturan sebanyak-

banyaknya, namun 

menghasilkan 

peraturan yang 

berkualitas, yang 

melindungi rakyat, 

yang mempermudah 

rakyat, yang memberi 

keadilan bagi rakyat, 

serta yang tidak 

tumpang tindih satu 

dengan yang lain.  

 Memperbaiki proses 

harmonisasi 

peraturan 

perundang-

undangan. 

 Menyederhanakan 

regulasi dan 

menghindari 

terjadinya 

pengaturan yang 

berlebihan. 

 Memperbaiki 

regulasi agar lebih 

mendukung 

kreativitas dan 

kinerja, serta 

memberikan rasa 

aman dan rasa adil 

kepada masyarakat. 

   6.2 Melanjutkan 

Reformasi Sistem dan 

Proses Penegakan 

Hukum  

 

Reformasi hukum harus 

mencakup reformasi 

sistem dan reformasi 

internal di institusi 

penegak hukum untuk 

menghasilkan 

pelayanan dan 

 Melanjutkan 

reformasi hukum 

pidana dan acara 

pidana untuk 

memastikan 

penegakan hukum 

pidana berjalan 

secara efisien, 

manusiawi, 

berkeadilan, dan 

menjamin kontrol 

efektif terhadap 

penegak hukum. 

 Bersama Mahkamah 

Agung menyepakati 
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penegakan hukum yang 

profesional 

 

kerangka hukum bagi 

agenda perbaikan 

sistem peradilan 

perdata.  

 Melanjutkan 

pemberantasan 

mafia peradilan dan 

penindakan tegas 

terhadap korupsi di 

lingkungan 

peradilan.  

 Melanjutkan 

pemberantasan 

narkoba dan 

psikotropika untuk 

melindungi generasi 

muda.  

 Memberantas 

premanisme dan 

pungli untuk 

memberikan rasa 

aman, menjamin 

ketertiban dan 

perlindungan hukum 

bagi anggota 

masyarakat dan 

pelaku usaha dengan 

revitalisasi Saber 

Pungli dan 

mengawasi 

prosesnya sampai di 

pengadilan.  

 Melanjutkan 

reformasi di lembaga 

pemasyarakatan, 

termasuk mengatasi 

masalah 

overcrowding. 
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   6.3 Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

 

Korupsi adalah 

kejahatan luar biasa 

yang bisa meruntuhkan 

sendi-sendi 

perekonomian bangsa 

serta membawa 

dampak pada 

pemiskinan struktural. 

Untuk melawan 

korupsi, aspek 

pencegahan sama 

pentingnya dengan 

aspek penegakan 

hukum yang tegas. 

 

 Melaksanakan 

secara konsisten 

Strategi Nasional 

Pencegahan Korupsi 

yang fokus pada 

perizinan dan tata 

niaga, keuangan 

negara, serta 

penegakan hukum 

dan reformasi 

birokrasi di setiap 

Kementerian, 

Lembaga, 

Pemerintah Daerah, 

dan Pemangku 

Kepentingan lainnya. 

 Meningkatkan 

kapasitas Aparat 

Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP). 

 Memperkuat Komisi 

Pemberantasan 

Korupsi (KPK). 

 Meningkatkan 

sinergi dan kerja 

sama antar-institusi 

penegak hukum 

dalam 

pemberantasan 

kejahatan korupsi. 

 Menggiatkan 

transaksi non-tunai 

sebagai tindakan 

pencegahan 

penggunaan uang 

tunai dalam tindak 

korupsi dan 

pencucian uang.  

 Mempertegas 

penindakan 
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kejahatan perbankan 

dan pencucian uang. 

   6.4 Penghormatan, 

Perlindungan, dan 

Pemenuhan HAM 

 

Sesuai dengan 

Konstitusi Negara kita, 

Negara wajib untuk 

menghormati, 

melindungi, dan 

memenuhi Hak Asasi 

Manusia. 

 Meningkatkan 

budaya dan 

kebijakan yang 

berperspektif HAM 

(berwawasan HAM), 

termasuk memuat 

materi HAM dalam 

kurikulum 

pendidikan.  

 Melanjutkan 

penyelesaian yang 

berkeadilan 

terhadap kasus-

kasus pelanggaran 

HAM berat di masa 

lalu. 

 Memberikan 

jaminan 

perlindungan dan 

hak kebebasan 

beragama dan 

berkeyakinan serta 

melakukan langkah-

langkah hukum yang 

tegas terhadap 

pelaku kekerasan 

yang 

mengatasnamakan 

agama. 

 Melindungi dan 

memajukan hak-hak 

masyarakat adat, 

mulai dari legal 

aspek, 

pemberdayaan 

ekonomi, 

perlindungan 

hukum, hingga pada 
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pemanfaatan 

sumber daya alam 

yang lestari.  

 Memberikan 

perlindungan bagi 

kaum difabel, 

termasuk 

memperluas akses 

lingkungan sosial dan 

pendidikan yang 

inklusif serta 

penyediaan fasilitas 

yang ramah pada 

difabel di fasilitas 

umum dan 

transportasi umum. 

 Melindungi hak-hak 

masyarakat di bidang 

pertanahan.  

 Meningkatkan 

perlindungan 

terhadap 

perempuan, 

anakanak, dan 

kelompok rentan 

lainnya dari tindak 

kekerasan. 

 Memperluas 

cakupan 

kampung/desa layak 

anak untuk 

memastikan 

pendidikan anak usia 

dini dimulai dari 

lingkungan yang 

ramah.  

 Meningkatkan 

kinerja dan kerja 

sama efektif dan 

produktif berbagai 



19 
 

institusi dalam 

rangka perlindungan 

dan penegakan 

HAM. 

   6.5 Mengembangkan 

Budaya Sadar Hukum 

 

Negara hukum akan 

bisa berdiri kokoh jika 

ditopang oleh hadirnya 

budaya sadar hukum. 

Masyarakat memiliki 

kesadaran untuk taat 

dan patuh kepada 

hukum serta 

menjadikan hukum 

sebagai panduan 

perilaku sosial. 

 Meningkatkan 

pembudayaan sadar 

hukum di kalangan 

ASN, TNI, Polri, dan 

masyarakat. 

 Membentuk budaya 

hukum berlalu lintas 

sebagai wujud paling 

mendasar kepatuhan 

pada hukum. 

 

7. Perlindungan 

bagi Segenap 

Bangsa dan 

Memberikan 

Rasa Aman 

pada Seluruh 

Warga 

Sebagai negara 

yang berdaulat, 

Negara wajib ikut 

serta dalam 

perdamaian dunia 

berdasarkan 

kemerdekaan, 

perdamaian abadi, 

dan keadilan 

sosial. 

 

7.3 Melanjutkan 

Reformasi Keamanan 

dan Intelijen yang 

Profesional dan 

Tepercaya Reformasi 

keamanan dan intelijen 

bertujuan memenuhi 

kewajiban agar Negara 

hadir melindungi dan 

memberi rasa aman 

bagi seluruh warga 

negara. 

 Melanjutkan 

reformasi Polri demi 

meningkatkan 

kepercayaan publik 

kepada Polri. 

 Memperkuat 

koordinasi intelijen 

negara dengan 

mengembangkan 

hubungan 

kelembagaan yang 

tegas dan terstruktur 

dengan garis tugas, 

kewenangan, dan 

pertanggungjawaban 

yang jelas. 

 Mengembangkan 

profesionalisme 

anggota Polri dan 

anggota intelijen 
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yang modern dan 

andal dengan 

berbasis teknologi 

tinggi. 

 Menekan budaya 

koruptif dan 

tindakan yang 

berlebihan atau 

kekerasan eksesif 

yang berdampak 

pada turunnya 

tingkat kepercayaan 

publik kepada Polri.  

 Mengedepankan 

langkah-langkah 

pencegahan melalui 

proactive policing 

strategy dan 

tindakan humanis 

dalam menangani 

setiap permasalahan 

sosial yang timbul.  

 Meningkatkan 

kesejahteraan 

anggota Polri dan 

anggota intelijen. 

 Sinergi antara 

Kepolisian Republik 

Indonesia dengan 

TNI dan berbagai 

institusi di dalam 

pemerintahan. 

 Meningkatkan upaya 

terpadu untuk 

menanggulangi 

terorisme, mulai dari 

peningkatan 

pemahaman ideologi 

negara untuk 

mengurangi 
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radikalisme, 

pengembangan 

sistem pendidikan, 

hingga penguatan 

sistem penegakan 

hukum untuk 

mengatasi tindakan 

terorisme. 

 

4. Arah Reformasi Kebijakan Pidana di Indonesia 
 

4.1. Kebijakan Pidana yang Melindungi HAM dan Kebebasan Sipil 
 
Dalam pembaruan hukum pidana dan pembaruan sistem peradilan pidana, perlindungan HAM 
dan kebebasan sipil merupakan kepentingan hukum yang harus diperhatikan dan dilindungi. 
Perlindungan HAM telah secara eksplisit tertuang di dalam Konstitusi Republik Indonesia, UUD 
1945,28 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta  berbagai instrumen pokok HAM 
internasional yang diantaranya Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik29 dan 
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.30  
 
Pembaruan hukum pidana dan pembaruan sistem peradilan pidana haruslah sejalan dengan 
kebebasan sipil dan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Kebebasan sipil terkait dengan jaminan 
hak-hak dan kebebasan dasar, baik yang diatur dalam konstitusi, hukum HAM, instrumen HAM 
internasional, maupun muncul dari putusan pengadilan. Kebebasan sipil juga dapat diartikan 
sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah yang dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dan 
pemerintah tidak dapat mengintervensi tanpa adanya proses hukum yang sah. Kebebasan sipil 
diantaranya mencakup kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas privasi, hak atas 
peradilan yang adil, hak untuk berpartisipasi dalam politik, dan sebagainya. Sebagai contoh 
cakupan dan sifat dari kebebasan sipil adalah hak atas privasi, yakni hak yang mensyaratkan 
bahwa negara tidak dapat mencampuri atau mengatur urusan privat tertentu dan membiarkan 
urusan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang terlibat.31 Oleh karenanya, keabsahan hukum 
atas isu privasi ini terletak pada hak negara untuk mengintervensi atau mengaturnya, yang 

                                                
28 Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang pengakuan prinsip negara hukum, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang 

persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin 

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta Bab XA UUD 1945  

(Hak Asasi Manusia) mulai dari Pasal 28A sampai 28J. 
29 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)   
30 UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) 
31 Howard Davis, Human Rights and Civil Liberties, Willan Publishing, 2003, hal. 7.  
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biasanya tergantung pada batasan yang diperbolehkan (permissible limitions) misalnya 
perbuatan yang dilakukan di ruang publik atau privat.32  
 
Setidaknya ada tiga aspek perlindungan HAM dan kebebasan sipil yang penting dalam hukum 
pidana: (i) secara substansi hukum pidana harus melindungi hak-hak yang telah diakui dan 
dijamin, misalnya jaminan kebebasan sipil dan politik, hak kesetaraan di muka hukum, kebebasan 
berekspresi, beragama atau berkeyakinan, non-diskriminasi, dan hak-hak lainnya; (ii) prosedur 
atau penegakan hukum pidana harus sesuai dengan prinsip peradilan yang adil dan tidak 
memihak (fair trial); (iii) model sanksi dan penjatuhan hukuman haruslah sesuai dengan norma-
norma HAM dengan hukuman yang manusiawi sebagaimana diikuti negara-negara beradab, 
diantaranya penghapusan hukuman mati dan menjauhkan pemenjaraan sebagai bentuk 
hukuman.  
 
Hukum pidana Indonesia saat ini masih memuat berbagai ketentuan yang tidak sejalan dengan 
prinsip perlindungan HAM dan kebebasan sipil. Tindak pidana penghinaan dan penodaan agama 
merupakan contoh subtansi hukum pidana yang dalam penerapannya seringkali berbenturan 
atau bahkan melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan beragama 
atau berkeyakinan. Kurangnya proses evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan 
merupakan faktor yang mempengaruhi proses perumusan dan pembentukan kebijakan pidana, 
yang misalnya terjadi dalam proses pembentukan RKUHP yang dilakukan tanpa proses evaluasi 
yang komprehensif terhadap KUHP, UU terkait dan kesesuaiannya dengan hak-hak yang telah 
dijamin dalam konstitusi. Masih banyak berbagai perumusan di RKUHP yang tidak sesuai dengan 
perlindungan HAM, misalnya terkait pidana mati, perumusan tindak pidana atas perbuatan-
perbuatan yang merupakan ranah privat, perumusan tindak pidana tanpa korban (victimless 
crimes) yang eksesif, dirumuskannya kembali berbagai ketentuan yang telah dibatalkan oleh MK 
sebagai tindak pidana (termasuk makar, kejahatan terhadap ideologi negara, dan penghinaan 
presiden), dan berbagai perbuatan lain yang seharusnya dilindungi di negara yang demokratis. 
Perumusan tindak pidan tersebut mengancam hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga 
masyarakat.  
 

4.2. Kebijakan Pidana yang Fair dan Humanis: Memperkuat Due Process dan Restorative 
Justice 

 
Penegakan tindak pidana seringkali dianggap telah selesai dan memenuhi rasa ‘keadilan’ hanya 
dengan menghukum pelaku, terutama dengan pemenjaraan. Paradigma pemenjaraan, dan ini 
yang cenderung disukai publik, bertemu dengan kepentingan kekuasaan untuk memperkuat 
politik penghukuman yang populis, dengan hukuman keras meski tidak manusiawi. Kebijakan 
hukum pidana kemudian terus melanggengkan pendekatan crime control model, dengan tujuan 
untuk menekan jumlah kejahatan yang dikendalikan melalui pengenaan sanksi pidana dan 
menekankan efisiensi dalam memproses pelaku tindak pidana. Model ini menekankan 
pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap kejahatan dan 

                                                
32 Ibid.  
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pelakunya sehingga  penggunaan kekuasaan oleh polisi, jaksa dan hakim harus semaksimal 
mungkin meskipun harus mengorbankan perlindungan HAM.33  
 
Pemenjaraan kemudian digunakan secara berlebih (overused) dengan jumlah pemenjaraan 
pertahun terus naik. Rutan dan Lapas telah mencapai tingkat kelebihan yang ekstrim (per 
Desember 2018 mencapai 203%),34 dan menimbulkan dampak-dampak pelanggaran HAM dan 
perlakuan yang diskriminatif. Lapas juga tidak cukup berhasil menyelenggarakan fungsi 
pembinaannya dengan memadai sehingga pelaku hanya dipenjarakan dan tidak siap kembali ke 
masyarakat. Kondisi ini, yang dalam Dokumen Visi Misi Jokowi – Amin, dinyatakan akan 
melakukan reformasi Lapas untuk mengatasi overcrowding. 
 
Kebijakan pidana di Indonesia kedepan perlu memperkuat jaminan proses peradilan yang 
akuntabel, dengan penegakan hukum yang fair dan mampu menyeimbangkan berbagai 
kepentingan: korban, pelaku dan masyarakat. Akuntabilitas prosedur penegakan hukum pidana 
perlu diarahkan untuk memperkuat due process. Model ini diartikan sebagai suatu proses hukum 
yang baik, benar dan adil, dengan tindakan aparat penegak hukum tidak hanya melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan aturan, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa 
yang diterapkan tanpa semata-mata mementingkan efektifitas penegakan hukum.35 
Memperkuat due process berarti memelukan reformasi mendasar institusi-institusi penegak 
hukum untuk lebih profesional, efektif dan efisien dan mampu menegakkan hukum pidana 
berdasarkan prinsip-prinisp fair trial.  
 
Arah pembaruan kebijakan pidana juga harus mencapai tujuan yang lebih mendasar, yang bukan 
hanya sekedar menghukum pelaku tetapi mampu memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat. 
Konsepsi retributive justice perlu dirubah kearah pendekatan restorative justice sebagaimana 
yang saat ini telah banyak diterapkan di negara-negara beradab. Restorative justice merupakan 
pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan semua pihak mulai dari pelaku, 
korban dan masyarakat,36 yang berbeda dengan konsepsi retributive justice yang 
menitikberatkan pada penghukuman dan cenderung mengabaikan kepentingan korban. 
Penerapan restorative justice memberikan ruang bagi kepentingan korban dan semua pihak yang 
terdampak dari suatu tindak pidana, yang bukan saja memulihkan korban tetapi mendukung 
proses pemulihan di masyarakat. Negara mempunyai peran untuk mendukung proses pemulihan 
tersebut untuk memastikan pelaku dapat kembali ke masyarakat dan memahami kesalahannya, 
korban telah tersembuhkan dan masyarakat bisa memperoleh kembali keseimbangannya.37  
 

                                                
33 Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, Jurnal Ilmu Hukum Vol.III/No.8/Januari-

Juni/2016. 
34 ICJR, Concept Note Restorative Justice Peluang dan Strategi Implementasi Restorative Justice di Indonesia, hal. 

1-2. 
35 Anggara dan Sustira Dirga, Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana, ICJR, 

https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/, diakses pada 2 September 2019.  
36 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hal. 36. 
37 Jaan Sontak, Theories of Punishment and Reform of Criminal Law (Reforms as a Change of Mentality), Juridica 

International V- 2000, hal 68-78. 

https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/
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Restorative justice bukan hal baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meskipun masih 
ada kelemahan dalam penerapannya. Berbagai regulasi secara terbatas telah membuka 
penerapan konsep restorative justice yang mengedepankan pemulihan korban maupun pelaku,38 
dan menghindari hukuman pemenjaraan. Namun, berbagai regulasi tersebut belum dapat 
dilaksanakan secara maksimal, misalnya terkait dengan pidana bersyarat dengan masa 
percobaan, yang jumlahnya hanya 3.909 perkara pada 2017, hanya 3% dari total pemidanaan. 
Dalam perkara narkotika, hingga 2018 terdapat 36.315 pengguna narkotika yang dikirim ke 
penjara yang seharusnya direhabilitasi. Sementara dalam perkara anak, masih terdapat 2.059 
anak dipenjara yang seharusnya dapat diterapkan berbagai jenis pemidanaan lain.  
 
Selain itu, penerapan restorative justice masih terkendala yang disebabkan berbagai faktor, baik 
dari sisi paradigma, tujuan, cakupan dan mekanismenya. Oleh karenanya, perlu ada grand design 
dan roadmap tentang penerapan restorative justice di Indonesia, penguatan dan kejelasan 
regulasi, ketentuan teknis dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pihak terkait, serta 
peningkatan sumber daya manusia dan sarana.  
 

4.3. Menghapuskan Tindak Pidana dan Hukuman Penjara terhadap Kejahatan Tanpa Korban  
 
Dalam hukum pidana dikenal dua konsep mengenai perbuatan yang dilarang: malum in se (evil 
in itself atau jahat secara natural) dan malum prohibitium (evil because prohibited atau jahat 
karena dilarang). Perbuatan yang dilarang yang termasuk malum in se dikenal seperti 
pembunuhan, perkosaan, kekerasan dan kejahatan sejenis lainnya, yang mengandung hubungan 
langsung antara perlindungan orang atau properti antar anggota masyarakat. Sehingga 
tehadapnya mutlak harus diberikan intervensi oleh negara. 
 
Dalam perkembangnya, banyak hukum pidana mengandung aturan mengenai perbuatan yang 
dilarang yang tidak secara universal diakui sebagai perbuatan yang secara natural jahat. Hal ini 
disebut kejahatan kelompok malum prohibitium, yakni perbuatan yang dianggap kejahatan 
karena negara mengaturnya sebagai kejahatan. Hal ini yang menghadirkan perdebatan tentang 
kejahatan tanpa korban (victimless crime). Kejahatan tanpa korban secara umum diartikan 
sebagai:  
 

Those nonforceful offenses where the conduct subjected to control is committed by adult 
participants who are not willing to complain about their participation in the conduct, and 
no direct injury is inflicted upon other persons not participating in the prescribed 
conduct.39 

                                                
38 Hal ini misalnya dalam Pasal 14a-14f KUHP tentang pidana bersyarat dengan masa percobaan, Pasal 7A UU No 31 

tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan beberapa reformasi UU Lainnya, seperti UU 

No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tentang Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, dan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
39 Joseph F. Winterscheid, Victimless Crimes: The Threshold Question and Beyond, Notre Dame Law Review Vol. 

52, 1977, hal. 995. 
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[Perbuatan tanpa adanya unsur paksaan yang diatur, dilakukan oleh pihak yang sudah 
dewasa yang tidak berkeingan untuk melaporkan tentang keikutsertaannya dalam 
perbuatan tersebut, dan tidak ada dampak langsung kepada orang lain yang tidak 
terlibat dalam perbuatan tersebut.]  

 
Victimless crime mewakili konsep malum prohibitium,40 karena mengandung pertimbangan 
pilihan negara untuk mengkriminalisasinya. Secara tradisional, kriminalisasi kejahatan tanpa 
korban banyak dikenal seperti kriminalisasi prostitusi, hubungan seksual, perjudian dan 
penggunaan narkotika. Di Indonesia, beberapa kebijakan pidana yang memuat kejahatan-
kejahatan tanpa korban antara lain kriminalisasi penggunaan dan kepemilikan nakotika,41  
perjudian,42 dan tindak pidana yang menyasar ruang privat seperti kriminalisasi penyebaran 
konten kesusilaan tanpa batasan.43 Kesemua tindak pidana tersebut juga menerapkan pidana 
penjara sebagai hukuman.  
 
Praktiknya, banyak orang yang dijerat dengan kriminalisasi atas perbuatan tanpa korban 
tersebut. Tindak pidana narkotika dan perjudian menduduki jajaran 4 teratas klasifikasi perkara 
pidana biasa, yakni sepanjang 2018 jumlah perkara narkotika yang masuk ke Pengadilan tercatat 
49.183 perkara, sedangkan perjudian tercatat 7.268 perkara.44 Penghuni Lapas untuk kasus 
narkotika sejak tahun 2011 misalnya,  secara konstans terus meningkat setiap tahun.45  
 
Banyaknya perkara tanpa korban secara statistik terus membebani sistem peradilan pidana, dan  
memberikan pertanyaan tentang dasar legitimasi atau ketepatan dalam melakukan kriminalisasi 
atas hukuman pidana penjara atas kejahatan tanpa korban. Proses kriminalisasi (penetapan 
suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana) adalah isu peniting dalam hukum pidana,46 
karena untuk dapat dikriminalisasi harus diperiksa secara ketat dan dievaluasi dengan berbagai 
kepentingan. Proses perumusan yang ketat penting karena hukum pidana bersifat memaksa, 
bukan hanya anjuran namun juga merupakan ancaman, yang dalam proses kriminaliasi suatu 
perbuatan tidak hanya dikatakan sebagai salah atau benar, namun negara memaksa warga 
negara untuk menerima konsekuensi apabila perbuatan tersebut dilakukan.47 Dengan dampak 

                                                
40 Ibid.  
41 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
42 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 
43 Pasal 27 ayat (1) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transkasi 

Elektronik.  
44 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2018, 2019. Dokumen dapat diakses pada 

http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/laporan-tahunan/1627-laporan-tahunan-2018.  
45 Data Direktorat Jenderal Permasyarakatan menunjukan bahwa jumlah pengguna narkotika dalam Lapas pada 

tahun 2011berjumlah 20.420 orang, tahun 2012 berjumlah 25.171 orang, tahun 2013 berjumlah 26.101 orang, tahun 

2014 berjumlah 28.609 orang, tahun 2015 berjumlah 26.330 orang, tahun 2016 berjumlah 28.647 orang, tahun 2017 
berjumlah 37.088 orang, dan tahun 2018 berjumlah 38.755 orang, 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2018/month/12, diakses pada Agustus 2019. 
46 Asaf Harduf, How Crimes Should Be Created: A Practical Theory of Criminalization, Thomson Reuters E-

Criminal Law Bulletin E Vol. 49 No. 1, 2013, hal. 31. 
47 Douglas Husak, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, Oxford University Press, 2008, hal. 14. 

http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/laporan-tahunan/1627-laporan-tahunan-2018
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2018/month/12
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adanya ancaman dan bersifat memaksa tersebut, proses kriminalisasi harus dengan adanya 
batasan-batasan.48 
 
Hal pertama yang mendasar tentang proses kriminalisasi adalah prinsip tentang dampak buruk 
yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan (harm principle).49 Tujuan negara untuk membatasi 
suatu kebebasan adalah untuk mencegah dampak buruk bagi orang lain50. Namun, pertimbangan 
ini saja tidak cukup karena masih terlalu luas dan pembahasan mengenai batasan alasan untuk 
melakukan kriminalisasi terus berkembang. Merujuk pada Schonsheck, terdapat tiga saringan 
dalam proses kriminalisasi: (i) saringan prinsip, yakni proses kriminalisasi harus sejalan dengan 
prinisip yang diberikan, misalnya harm principle, negara diharapkan mampu menetukan prinsip 
yang diharapkan dalam melakukan kriminalisasi; (ii) ketika sudah menentukan bahwa suatu 
perbuatan akan dikriminalisasi, maka perlu dilaksanakan saringan prasangka, yakni negara harus 
berusaha memikirkan apakah ada acara lain yang lebih tidak restriktif (membatasi) untuk 
menyediakan solusi bagi permasalahan yang ditangani; dan (iii) pemeriksaan konsekuensi dari 
proses kriminalisasi yang dikehendaki, yakni negara diharapkan mampu memeriksa apa 
konsekuensi yang akan ditimbulkan atas kriminalisasi yang akan dilakukan.51 
 
Husak menjelaskan tujuh batasan kriminalisasi, yang terbagi menjadi 3 batasan internal dan 4 
batasan eksternal, yaitu52:  
 

1. Hukum pidana hanya dapat melarang perbuatan yang benar-benar memberikan dampak 
buruk atau jahat. Stigma dan pencelaan hanya dapat diberikan kepada perbuatan yang 
berdasar nalar salah. 

2. Pelanggaran terhadap hukum pidana harus menghasilkan hukuman yang pantas atau 
proporsional. 

3. Beban pembuktian harus diberikan kepada pihak yang melakukan penuntutan hukuman 
pidana. 

4. Hukum pidana harus mencapai kepentingan subtansial negara. Pemerintah harus dapat 
menyatakan bahwa  

5. Kepentingan negara tercapai dengan menggunakan hukum pidana, dengan demikian 
perumus kebijakan harus mampu mengidentifikasi kepentingan negara, menentukan 
legitimasi dan menentukan kepentingan apa yang subtansial. 

6. Hukum pidana yang digunakan harus secara langsung mencapai tujuan yang menjadi 
kepentingan negara tersebut. Perumus kebijakan harus mampu menyediakan bukti 
empiris bahwa tujuan perumusan suatu hukum pidana akan tercapai. Perumus kebijakan 
harus mampu menjamin bahwa kriminalisasi secara langsung mendukung tujuan yang 
hendak dicapai, bukan malah menghadirkan efek substitusi. 

                                                
48 Stephen Shute dan Andrew Simester, Criminal Law Theory, Oxford Scholarship Online, 2002, hal. 20. 
49 Pertama kali diperkenalkan oleh John Stewart Mill yang menolak kekuatan masyarakat yang bukan untuk tujuan 
mencegah dampak buruk bagu orang lain dalam Asaf Harduf, How Crimes Should Be Created: A Practical Theory 

of Criminalization, Available at: https://works.bepress.com/asaf_harduf/5/, hal. 4 
50 Joel Feinberg, the Moral of the Limits Criminal Law: Harm to Others, Oxford University Press, 1984, hal. 63.  
51 Asaf Harduf, Op. Cit., hal. 38. 
52 Douglas Husak, Op. Cit., hal. 103, 132-159.  
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7. Hukum pidana yang digunakan tidak ekstensif mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pada 
proses ini, perumus kebijakan diwajibkan untuk menguji dan mengevaluasi cara alternatif 
lain untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, harus dipastikan tidak ada alternatif lain 
yang lebih tidak ekstensif dari penggunaan hukum pidana. 

 
Sedangkan Sudarto menyatakan bahwa kriminalisasi sebagai masalah sentral hukum pidana 
harus memperhatikan sejumlah hal berikut:53 
 

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan 
pancasila. Penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi 
kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana 
harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang 
mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. 

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost 
and benefit principle).  

4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya 
kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelebihan beban 
tugas.  

 
Merujuk pada batasan-batasan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang wajib dilakukan 
dalam proses kriminalisasi luput dalam proses perumusan tindak pidana tanpa korban di 
Indonesia. Oleh karenanya arah pembaruan hukum pidana perlu:  
 
Pertama, kebijakan narkotika yang punitif di Indonesia bertentangan dengan kepentingan 
Negara, Pemerintah harus mempertimbangkan alternatif lain. Penentuan tindak pidana, 
termasuk victimless crime yang dirumuskan harus terlebih dahulu ditentukan oleh negara dan 
bahwa hal tersebut adalah kepentingan negara, dan untuk mencapainya negara terpaksa 
menggunakan hukum pidana tersebut dan tidak ada alternatif lain yang tidak lebih ekstensif atau 
tidak lebih restriktif untuk dapat diterapkan.  
 
Indonesia telah memilih arah kebijakan narkotika, yang dalam konsideran UU yang pertama kali 
mengatur tentang narkotika (UU No. 9 Tahun 1976), menjelaskan bahwa inti dari tujuan dibentuk 
UU Narkotika adalah “…untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk 
keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi 
bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan 
narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.”54  
 
Tujuan tersebut  kemudian juga diatur UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam 
Pasal 4 menyatakan bahwa salah satu tujuan UU Narkotika adalah untuk menjamin pengaturan 

                                                
53 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, 1981, hal. 15-16. 
54 Konsideran huruf d Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. 
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upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. UU ini juga 
mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta hakim dapat memutus terdakwa menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terdakwa terbukti melakukan tindak 
pidana narkotika atau menetapkan terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi jika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Artinya, tujuan 
diaturnya kebijakan narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan 
kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan perlu adanya pencegahan dan penaggulangan bahaya 
akibat dampak sampingan yang ditimbulkan, sehingga kebijakan narkotika juga menjamin adanya 
rehabilitasi bagi pengguna dan penyalahguna narkotika.  
 
Namun, dalam rumusan tindak pidana dalam UU Narkotika, justru ditemukan rumusan 
pengaturan tindak pidana yang gagal memuat kepetingan negara untuk merehabilitasi pecandu 
dan korban penyalahguna narkotika, lewat kriminalisasi penguasaan dan kepemilikan narkotika 
dengan perumusan dan batasan longgar dan karet. Akibatnya, kepentingan negara untuk 
menanggulangi bahaya penggunaan narkotika dan memberikan jaminan rehabilitasi kepada 
pecandu narkotika tidak tercapai dan menghasilkan dampak yang lebih buruk. Jumlah pengguna 
narkotika yang dikirim ke Lapas terus meningkat (Per Desember 2018 jumlah pengguna narkotika 
dalam Lapas adalah 38.755 orang, atau setara dengan 22% dari jumlah seluruh narapidana 
sebanyak 174,559). Lapas sendiri mengalami permasalahan beban penghuni mencapai 182% per 
Desember 2018, sedangkan narapidana yang mendapatkan layanan rehabilitasi di dalam Lapas 
per Juni 2018 hanya berjumlah 1.184 narapidana (tidak sampai 4% dari jumlah pengguna 
narkotika dan sebagian besar hanya memperoleh rehabilitasi umum berupa penyuluhan). Pada 
kondisi ini, peredaran narkotika di dalam Lapas kerap tejadi,55 karena tidak ada intervensi yang 
tepat untuk mengurangi permintaan narkotika bagi pengguna narkotika di dalam Lapas. Kondisi 
layanan kesehatan pada Lapas juga memberikan dampak yang lebih buruk karena layanan 
kesehatan cenderung minim.56  
 
Bahwa dalam proses kriminaliasi seharusnya menguji terlebih dahulu apakah terdapat cara lain 
yang tidak lebih restriktif untuk menangani permasalahan yang dialami dalam hal ini penggunaan 
dan penyalahgunaan narkotika. Di banyak negara dunia telah memproklamasikan pembaruan 
kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat57 dan intervensi yang diberikan 
kepada penyalagunaan narkotika harus terkait dengan pelayanan kesehatan. Sejumlah penelitian 
telah merekomendasikan model alternatif dari hukuman penjara, diantaranya Hughes yang 
menjelaskan tentang 6 (enam) model alternatif hukuman pidana atas kepemilikan narkotika: 

                                                
55 Ahmad Bil Wahid, BNN: Memprihatinkan! Hampir Semua Narkoba Dipesan dari Lapas, 

https://news.detik.com/berita/d-4229723/bnn-memprihatinkan-hampir-semua-narkoba-dipesan-dari-lapas, diakses 

pada 3 September 2019. 
56 Berdasarkan data Pemasyarakatan per Oktober 2018, jumlah dokter yang tersedia hanya 220 orang sedangkan 

jumlah dokter yang diperlukan adalah 1.912 orang 
57 Dalam UNGASS 2016 dideklarasikan bahwa pendekatan yang digunakan untuk  menangani masalah narkotika 

adalah dengan mendahulukan people, menyeimbangkan pendekatan yang berdasarkan kesehatan, hak asasi manusia 

dan mempromosikan keselamatan dan keamanan semua lapisan masyarakat. United Nations, World Drug Problem: 

UN Adopts New Framework for Policies to ‘put people first’, https://news.un.org/en/story/2016/04/527112-world-

drug-problem-un-adopts-new-framework-policies-put-people-first, diakses pada 4 September  2019. 

https://news.detik.com/berita/d-4229723/bnn-memprihatinkan-hampir-semua-narkoba-dipesan-dari-lapas
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depenalisasi, diversi secara de facto oleh kepolisian, diversi secara de jure oleh kepolisian, 
dekriminalisasi dengan hukuman perdata, dekriminalisasi dengan target rujukkan 
kesehatan/sosial dan dekriminalisasi tanpa sanksi. Masing-masing model tersebut memiliki 
kelebihan dan kekurangan ketika diterapkan, misalnya model depenalisasi adalah model yang 
paling mudah untuk diadopsi, tetapi dapat mengarah pada peroses keadilan hanya berdasarkan 
geografi/ demografi (membatasi akses ke sub-kelompok tertentu). Sebaliknya, dekriminalisasi 
dengan rujukan kesehatan/sosial membutuhkan lebih banyak input (misalnya perubahan hukum 
dan dukungan perawatan), tetapi model dekriminalisasi dengan intervensi kesehatan ini 
berkaitan dengan pengurangan beban pada sistem peradilan pidana, serta pengurangan beban 
pada masalah kesehatan terkait dengan narkotika dan dampak sosialnya.58 
 
Kedua, pelarangan perjudian dengan model punitif tidak sejalan dengan batasan kriminalisasi 
tindak pidana, yang seharusnya dengan tindakan administrasi.  Pelanggaran terhadap hukum 
pidana harus menghasilkan hukuman yang pantas atau proporsional. Perumus kebijakan ketika 
merumuskan pemberatan hukuman harus mampu menyediakan bukti empiris tidak hanya 
asumsi bahwa rumusan kebijakan tersebut akan memberikan efek jera.  
 
Dalam konsideran UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian dimuat alasan-alasan 
mengkriminalisasi perjudian.  Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, 
kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan 
masyarakat, Bangsa dan Negara sehingga perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan 
perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju 
kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Tujuan yang diharapkan adalah 
hilangnya praktik perjudian sama sekali di Indonesia, sebagaimana kemudian dirumuskan oleh 
UU tersebut, adalah meningkatkan hukuman bagi perjudian.59  
 
Pengaturan tentang perjudian tersebut tidak dibentuk berdasarkan pada hukuman yang pantas 
atau proporsional dan justru kontradiktif. Sebelum menghasilkan ide tentang pemberatan 
hukuman, perumus kebijakan harus mengevaluasi kebijakan hukuman mengapa hukuman harus 
dinaikkan. Kebijakan pemberatan hukum dengan dalih efek jera haruslah memenuhi 3 asumsi, 
yakni: (i) perumus kebijakan harus mampu memastikan bahwa pelanggar potensial harus 
mengetahui aturan, baik secara langsung maupun tidak langsung; (ii) pengetahuan mereka harus 
bisa memengaruhi perilaku mereka saat keputusan dibuat; dan (iii) mereka harus percaya bahwa 
biaya yang dirasakan lebih besar daripada manfaat yang dirasakan dari pelanggaran.60  
 

                                                
58 Caitlin Hughes dan Alex Stevens, Models For The Decriminalisation, Depenalisation and Diversion of Illicit 

Drug Possession: An international Realist Review, Disampaikan pada the 2019 International Society for the Study of 

Drug Policy Conference tanggal 22-24 Mei 2019. 
59 Sebelumnya diatur Pasal 303 ayat (1) KUHP dari pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-
banyaknya 90 ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 

juta rupiah, dan mengganti hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) dan (2) KUHP dengan hukuman yang lebih berat dari 

kurungan menjadi pidana penjara.  
60 Paul H. Robinson dan Michael T. Cahill, The Accelerating Degradation of American Criminal Codes, Hastings 

Law Journal 633, 644–645 (2005) dalam Douglas Husak, Op. Cit., hal. 145. 
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Namun, pertimbangan komprehensif untuk menguji apakah menaikkan hukuman serta merta 
berdampak pada penurunan jumlah praktik perjudian tidak nampak pada perumusan kebijakan 
yang menaikkan hukuman perjudian. Pertimbangan yang diberikan jika kita lihat sampai dengan 
penjelasan umum UU Perjudian adalah menghilangkan praktik perjudian sama sekali di 
Indonesia. Namun secara kontradiktif, perumus kebijakan dalam penjelasan umum justru 
mengatakan “…bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, 
dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatipnya lebih besar 
daripada ekses positipnya.61 Tidak ada penjelasan yang memadai tentang ekses negatif.  
 
Rumusan tindak pidana UU No. 7 tahun 1974 juga saling kontradiktif dengan tujuan yang hendak 
dicapai. Rumusan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang dijadikan Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 mengatur 
ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah 
bagi orang-orang yang “tanpa mendapat izin” diantaranya dengan sengaja menawarkan atau 
memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.  Adanya 
rumusan “tanpa mendapat izin” menunjukkan. ketentuan pelarangan perbuatan perjudian 
merupakan masalah administrasi, yang dalam kondisi tertentu dengan pemenuhan syarat 
adminitrasi terpenuhi, maka praktik berjudian diperbolehkan. Sehingga, tujuan menghilangkan 
praktik perjudian sama sekali jelas tidak akan tercapai dan bukan yang dikehendaki.  
 
Dengan demikian, perlu untuk dipertimbangkan kembali perumusan sanksi pidana untuk 
penertiban perjudian  yang sesuai dengan sifat kejahatannya sebagai suatu masalah administrasi, 
yang praktiknya tidak pernah bisa dihilangkan di Indonesia.  
 
Ketiga, belum adanya pertimbangan komprehesif atas dampak yang ditimbulkan akibat 
mengatur ruang privat warga negara. Kriminalisasi ruang privat harus dikembalikan dalam 
batasan yang sesuai dengan perlindungan HAM.  
 
Upaya untuk mengatur ruang privat warga negara terus dilakukan baik oleh Pemerintah melalui 
pembentukan regulasi maupun oleh sekelompok warga melalui permohonan judicial review ke 
MK.62 Dalam pembahasan RKUHP juga muncul pembahasan untuk memperluas definsi zina, yang 
dapat menjerat semua bentuk hubungan seksual di luar perkawinan, serta sejumlah pasal lain 
yang mengatur tentang moralitas yang rentan overkriminalisasi. Sejumlah perumusan di RKUHP 
yang menyasar ruang privat warga negara kriminalisasi setiap persetubuhan di luar perkawinan 
(Pasal 417 ayat (1)), kriminalisasi hidup bersama sebagai suami istri (Pasal 419 ayat (1)), 
pelarangan dengan hukuman penjara setiap perempuan yang melakukan aborsi (Pasal 470), dan 
kriminalisasi perbuatan membuat, menawarkan, atau menyediakan pornografi tanpa batasan 
pengeculian untuk kepentingan individual Pasal 413 ayat (1).63 
 

                                                
61 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 
62 Permohonan judicial review untuk memperluas kriminalisasi Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat 

(5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP diajukan oleh 12 pemohon individual yang diwakilkan oleh tim advokat yang 

menamai diri sebagai “Tim Advokasi untuk Indonesia Beradab.” Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Nomor 46 /PUU-XIV/2016, hal. 12. 
63 Dalam R KUHP versi 28 Agustus 2019.  
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Saat ini telah ada sejumlah aturan yang menyerang ruang privat dan pada implementasinya 
sangat eksesif digunakan,64 yang menunjukkan intervensi negara yang terlalu berlebihan 
kedalam kehidupan privat warga negara. Dalam mengatur relasi dalam ruang privat, negara 
harus menjamin perumusan yang dihasilkan tidak malah justru menyerang kelompok yang 
harusnya dilindungi. Rumusan tindak pidana kesusilaan misalnya, yang seharusnya 
dipertimbangkan secara hati-hati karena mengancam hak privat justru malah gagal memberi 
jaminan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan yang rentan 
menjadi korban eksplotasi.  Contoh lainnya adalah penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang justru 
banyak mengancam korban kekerasan dan pemerasan (blackmail) atas beredarnya konten 
asusila yang menyertakan dirinya, padahal korenspondensi yang digunakan sebagai bukti oleh 
aparat penegak hukum dilakukan dalam ruang privat yang seharusnya dilindungi negara.  
 
Perumusan tindak pidana yang tidak ketat jelas berdampak pada overkriminalisasi. Kriminalisasi 
ruang privat harus dikembalikan dalam batasan yang sesuai dengan perlindungan HAM, yakni 
relasi privat hanya bisa diintervensi negara apabila memenuhi unsur: (i) adanya paksaan atau 
tanpa persetujuan yang melibatkan korban yang harus dilindungi; (ii) melibatkan anak (dibawah 
18 tahun) sebagai orang yang belum dapat memberikan persetujuan; (iii) dilakukan di muka 
umum atau harus sengaja ditujukan untuk umum, sebagai bentuk menjaga ketertiban umum.  
 
Perumusan kebijakan yang menyasar ruang privat juga harus dilakukan dengan terlebih dahulu 
mengevaluasi dan menguji dampak yang akan ditimbulkan dari perumusannya. Perumus 
kebijakan harus mampu menyediakan bukti empiris bahwa tujuan perumusan suatu hukum 
pidana akan tercapai dan mampu menjamin bahwa kriminalisasi secara langsung mendukung 
tujuan yang hendak dicapai, bukan malah menghadirkan efek substitusi yang memberikan 
dampak buruk, seperti:  
 

1) Kriminalisasi penyebaran konten kesusilaan melalui sistem elektronik ataupun 
kriminalisasi pornografi yang justru kontraproduktif dengan kepentingan negara untuk 
melindungi kelompok rentan seperti anak, perempuan, pekerja seks dan kelompok 
minoritas lainnya; 

2) Kriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar perkawinan yang justru kontraproduktif 
dan menutup ruang diskusi konstruktif tentang upaya-upaya edukasi kesehatan 
reproduksi, lewat larangan ini stigma dan informasi yang salah tentang kesehatan 
reproduksi akan diteruskan; 

3) Kriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar perkawinan yang justru kontraproduktif 
dengan upaya-upaya penanggulangan penanggulangan penyebaran HIV-AIDS serta 
Infeksi Menular Seksual lainnya, karena perilaku beresiko justru dipukul mundur ke 

                                                
64 Diantaranya: (i) Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran konten kesusilaan pada sistem elektronik; dan (ii) 
memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, mengunduh, memperdengarkan, 

mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, mendanai atau memfasilitasi 

penyediaan jasa porografi, menjadi objek yang mengandung muatan pornografi dan lainnya.  
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bawah tanah yang menyebabkan kelompok-kelompok sasaran intervensi justru tidak 
melaporkan perilaku beresikonya karena ketakutan dengan ancaman kriminalisasi; 

4) Kriminalisasi setiap perempuan yang melakukan penghentian kehamilan justru 
berdampak buruk pada komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan aborsi yang 
aman pada penghentian kehamilan atas indikasi medis dan untuk korban perkosaan, 
termasuk upaya pemerintah untuk penurunan angka kematian Ibu akibat kehamilan yang 
tidak diinginkan.  

5) Kriminaliasi semua aspek terkait dengan pornografi yang justru menghadirkan pasar gelap 
yang minim intervensi dan regulasi pemerintah, yang akan akhirnya berdampak buruk 
pada akses informasi yang tepat pada kelompok yang harusnya dilindungi seperti anak 
dan remaja.  

 

4.4. Memperkuat Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi 
 
Salah satu isu penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah pertanggungjawaban 
pidana korporasi. Visi Presiden Joko Widodo dalam periode kedua kepemimpinanya, salah 
satunya adalah perluasan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan dan seluruh 
penghambat investasi akan dipangkas, yang diantaranya adalah kurangnya kepastian hukum.  
 
Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi menjadi penting dan relevan, yang bukan hanya 
untuk mewujudkan visi Presiden, tetapi harus diletakkan pada akuntabilitas praktik korporasi 
yang berdampak buruk pada warga masyarakat termasuk perlindungan lingkungan hidup. Entitas 
bisnis atau korporasi kerap melakukan berbagai tindak pidana korporasi (corporate crime) yang 
mempunyai dampak merugikan (loss/harm) negara dan masyarakat yang besar,65 sehingga tidak 
akan mungkin seimbang jika korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.66 Selain itu, tidak 
jarang korporasi dijadikan tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana 
yang tidak tersentuh proses hukum.67  
 
Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi telah mengalami perkembangan 
meskipun masih terbatas. Pada awalnya KUHP belum menerima korporasi sebagai subyek hukum 
pidana namun membebankan pertanggungjawaban hanya kepada pengurus korporasi,68 dan 
perubahan sejumlah regulasi juga memastikan beban pertangggungjawaban kepada pengurus.69 
Perkembangan selanjutnya, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada 
korporasi,70 sehingga dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi maka 
korporasi dan pengutsunya dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya 

                                                
65 Anifatul Hamim, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Di Daerah: Study Kasus Di 

Kabupaten Jember Jawa Timur, Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 14 No. 3, 2010, hal. 8. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum 
Bandung, 1991, hal. 53-54. 
69 Lihat Pasal 101 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 4 UU No. 12/Drt/1951 tentang 

Senjata Api.  
70 Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, Kencana, 2017, hal. 

20-23. 
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dibebankan pertanggungjawaban pidana.71 Meski ada kemajuan, prosedur penegakan tindak 
pidana korporasi masih minim, yang diantaranya hanya merujuk Peraturan Jaksa Agung No. 28 
Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi72 
dan Peraturan MA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh 
Korporasi.   
 
RKUHP, yang juga mengatur tentang tindak pidana korporasi, masih mengandung sejumlah 
kelemahan. Perumusan di RKUHP kembali memperkuat eksistensi korporasi sebagai  subjek 
hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab pidana, serta memperjelas  cakupan jenis 
perusahaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, pengaturan dalam RKUHP 
tersebut masih memerlukan rumusan yang lebih komprehensif untuk memastikan adanya 
pertanggung jawaban pidana korporasi. Salah satu permasalahan adalah perumusan Pasal 5373 
yang justru mempersempit ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi. Pasal ini 
mengklasifikasikan perbuatan yang dapat diatribusikan kesalahannya sebagai kesalahan 
korporasi, hanya kepada “orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur 
organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau bertindak demi 
kepentingan korporasi.” Ketentuan ini membatasi teori pengatribusian pertanggungjawaban 
pidana korporasi ke dalam bentuk yang dimaksud dalam identification theory, padahal 
pengatribusian pertanggungjawaban tindak pidana yang dapat dianggap sebagai perbuatan 
korporasi justru memiliki pola yang tidak sedikit. Dalam identification theory, hanya tindak pidana 
yang dilakukan atau yang telah mendapat otorisasi dari pimpinan saja yang dapat diklasifikasikan 
sebagai tindak pidana korporasi. Sementara pada vicarious liability, semua pegawai perusahaan 
(baik pengurus/ direksi hingga pegawai biasa di suatu perusahaan tersebut) yang melakukan 
kejahatan, maka pertanggungjawabannya dapat diatribusikan sebagai pertanggungjawaban 
pidana korporasi.  
 
Penggunaan doktrin identifikasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana merupakan legal 
barrier to potential corporate criminal liability. Doktrin identifikasi ini mensyaratkan adanya 
tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kedudukan yang tinggi dalam korporasi agar 
korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini akan menjadi hambatan dalam menarik 
pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan oleh agen-agennya atau pelaku lapangan seperti 
yang terjadi pada tindak pidana pembalakan liar. Jika dibandingkan dengan konsep 
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Lingkungan Hidup, maka ruang lingkup 
pertanggungjawaban pidana yang dapat ditarik jauh lebih luas dikarenakan menggunakan 
doktrin pelaku fungsional. Penggunaan doktrin yang menjadi dasar dalam menarik 

                                                
71 Ibid. 
72 ICJR, Mendorong Penegakan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana: Perma No 13 tahun 2016 

dan Tantangannya, http://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-
perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya/, diakses pada 5 September 2019. 
73 Isi Pasal 53 R KUHP: Tindak Pidana oleh Korporasi adalah Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang 

mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi 

atau bertindak demi kepentingan Korporasi, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam 

lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. 

http://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya/
http://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya/
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pertanggungjawaban pidana korporasi di RKUHP harus dipertimbangkan lagi dengan merujuk 
pada doktrin yang paling tepaat dan mudah penerapannya.74 
 
Ketentuan Pasal 53 tersebut perlu dirumuskan ulang untuk karena membatasi 
pertanggungjawaban korporasi, yang kini mempunyai kecenderungan bahwa banyak tindak 
pidana yang menguntungkan korporasi dilakukan oleh pegawai-pegawai dan bukan oleh 
pimpinan fungsional perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang pimpinannya tidak secara 
eksplisit memerintahkan untuk dilakukannya suatu kejahatan tetapi memaksa sang pegawai 
untuk memenuhi target yang tinggi. 
 
Permasalahan kedua adalah ketentuan Pasal 54 yang mengatur tentang pemegang kendali 
korporasi yang tidak terdaftar secara resmi dalam struktur organisasi (seperti konsep beneficial 
owner). Konsekuensinya, walaupun secara de jure bukan bagian dari perusahaan, pemilik 
perusahaan tetap dapat melakukan pengendalian terhadap perusahaan tersebut secara de facto. 
Perumusan Pasal 54 merincikan hubungan yang harus bersifat langsung antara kejahatan beserta 
keuntungan dari kejahatan tersebut dalam lingkup atau keguatan korporasi, sehingga merupakan 
pengaturan yang berlebihan dan justru menyulitkan pembuktian unsur-unsur delik yang esensial. 
Perumusan demikian akan membatasi kemungkinan penuntutan kepada korporasi atas tindak-
tindak pidana yang dilakukannya, hanya karena jaksa kesulitan membuktikan unsur ‘hubungan 
langsung’ tersebut. Sebaiknya, unsur tersebut dibiarkan menjadi praktik di peradilan, mengingat 
unsur ini bersifat amat relatif dan kasuistis.  
 

5. Usulan Reformasi Kebijakan Pidana 2019 – 2024 
 

5.1. Usulan Pembaruan Hukum Pidana 
 

5.1.1. Tujuan Umum 
 
Mendorong pembaruan hukum pidana yang bertumpu pada perlindungan HAM, kebebasan sipil 
dan politik, humanis dan demokratis.  

 
5.1.2. Tantangan Kunci 

 
Tantangan pertama yang harus diselesaikan oleh Pemerintah dalam melakukan pembaruan 
hukum pidana adalah pembentukan hukum pidana yang sesuai dengan jaminan perlindungan 
HAM dan kebebasan sipil, berdasarkan prinsip dan jaminan HAM internasional. Pembentukan 
hukum pidana saat ini belum sepenuhnya menyesuaikan dengan jaminan berbagai perlindungan 
hak-hak asasi yang telah diatur dalam konstitusi, UU HAM dan instrumen HAM internasional yang 
telah diratifikasi atau diaksesi oleh Indonesia.  
 
Perlindungan HAM dan kebebasan sipil dalam hukum pidana mensyaratkan adanya jaminan hak-
hak dan kebebasan dasar serta pembatasan kekuasaan pemerintah yang dimaksudkan untuk 

                                                
74 Aulia Ali Reza, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP, ICJR, hal. 38. 
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melindungi kebebasan sehingga pemerintah tidak dapat mengintervensi, melalui hukum atau 
tindakan, tanpa adanya proses hukum yang sah (due process). Saat ini terdapat subtansi hukum 
pidana, hukum pidana baik materiil maupun formil, yang masih belum sesuai dengan jaminan 
perlindungan HAM, utamanya yang sesuai dengan prinsip dan hak-hak yang dijamin dalam 
hukum HAM internasional. Sebagai contoh, masih ada Indonesia masih memiliki regulasi tentang 
penodaan agama, yang dalam praktiknya menyasar aspek ‘forum internum’ kebebasan 
beragama, padahal standar hukum HAM internasional mensyaratkan ‘forum internum’ adalah 
hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Berbagai produk hukum daerah juga 
menetapkan sejumlah hukum pidana yang bertentang dengan hak-hak yang diakui dan dijamin. 
Berbagai perumusan tindak pidana dalam RKUHP masih merumuskan berbagai perbuatan yang 
mengancam hak dan kebebasan dasar, misalnya kebebasan berekspresi dan hak atas privasi.  
 
Bahwa selain pembantukan hukum yang sesuai dengan jaminan HAM dan kebebasan sipil, 
pemerintah perlu melakukan penyesuaian baik baik melalui pencabutan maupun revisi berbagai 
subtansi hukum pidana yang tidak sesuai dengan hukum HAM internasional. Indonesia telah 
meratifikasi atau mengaksesi berbagai instrumen HAM internasional, termasuk dua instrument 
pokok HAM internasional, sehingga mempunyai Indonesia mempunyai kewajiban internasional 
terhadap HAM. Langkah penyesuain ini harus dilakukan terhadap hukum nasional maupun 
produk-produk hukum daerah terkait dengan hukum pidana.  
 
Tantangan kedua yang harus diselesaikan oleh Pemerintah dalam melakukan pembaruan 
hukum pidana adalah menekankan pada kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan tindak 
pidana. Pembaruan hukum pidana yang terjadi pada saat ini masih menekankan pada tujuan 
pemidanaan yang bersifat pembelasan dendam (retributif) yang fokusnya pada penggunaan 
pidana penjara yang eksesif. Selain itu pembaruan hukum pidana dalam perumusan tindak 
pidana masih tidak sesuai dan menyimpangi asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas yang 
dikenal umum. Perumusan yang tidak ketat, tidak jelas, dan tidak proporsional berpeluang besar 
terjadinya overkriminalisasi.  
 
Masalah overkriminalisasi terus menjadi isu penting dalam pembaruan hukum pidana karena 
terus diproduksinya tindak pidana yang semata-mata bertujuan mengontrol perilaku masyarakat 
dengan mengusung penjara sebagai sanksi utama, termasuk dalam berbagai perumusan tindak 
pidana di RKUHP. Overkriminalisasi merupakan kondisi dimana terdapat tingginya jumlah 
perbuatan yang dapat dihukum sehingga ruang gerak dan kebebasan masyarakat terkekang, yang 
potensial melanggar penghormatan dan perlindungan HAM. Secara praktis overkriminalisasi juga 
berkontribusi secara signifikan kondisi overcrowding di Rutan dan Lapas.75  
 
Sejumlah contoh overkriminalisasi dapat dilihat misalnya larangan dan ancaman hukuman 
terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat privat, bagian dari kebebasan sipil, dan kejahatan 
tanpa adanya korban. Hal ini misalnya terkait dengan ketentuan tentang penghinaan, kesusilaan 

                                                
75 Saat ini masih cukup banyak ditemukan pasal-pasal karet yang juga berdampak pada overkriminalisasi, contohnya 

adalam Pasal 111 dan 112 UU Narkotika, yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung sebagai pasal "keranjang sampah" 

dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071K/Pid.Sus/2012.    
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dalam UU ITE dan Pornografi, penodaan agama dan Narkotika. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 
nampaknya telah dinobatkan menjadi salah satu aturan paling buruk dalam sejarah Indonesia, 
pasal ini telah mendapatkan banyak sorotan utamanya sejak kasus Prita Mulyasari76 yang 
akhirnya mendorong perubahan pertama UU ITE dengan salah satu fokus pada pengetatan unsur 
Pasal tersebut. Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur delik penghinaan dianggap 
bermasalah karena dirumuskan dengan tidak ketat dan tanpa tujuan yang jelas. Sebagai catatan, 
pencemaran dan fitnah yang merupakan bagian dari delik penghinaan dalam KUHP memiliki 
rumusan dengan tujuan yang jelas (meskipun pasal penghinaan dalam KUHP juga mendapatkan 
kritik dari penggiat isu HAM khususnya Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat)77 yaitu salah 
satunya pencemaran tersebut harus ditujukan untuk diketahui umum,78 sedangkan dalam Pasal 
27 ayat (3) UU ITE yang juga mengadopsi delik pencemaran dan fitnah justru mengatur 
komunikasi yang bersifat transmisi satu individu ke individu lain tanpa harus memenuhi tujuan 
untuk diketahui umum.79 
 
Untuk isu kriminalasasi ruang privat, masalah terbesar salah satunya muncul dalam delik-delik 
kesusilaan yang diatur dalam beberapa aturan yang dirumuskan dengan tidak ketat, yaitu UU ITE 
dan UU Pornografi. Dua regulasi tersebut secara sepesifik dirumuskan tanpa memperhatikan 
syarat-syarat pengaturan delik kesusilaan yang selama ini sudah dikenal dalam hukum pidana di 
Indonesia, khususnya KUHP. Syarat-syarat itu mencakup harus dilakukan di muka umum, tidak 
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan, tanpa persetujuan dan terhadap anak.80 UU ITE dan 
UU Pornografi menerobos ketentuan itu, khususnya UU ITE, komunikasi yang bersifat privat 
beberapa kali diproses oleh aparat penegak hukum. UU Pornografi juga tidak kalah sering 
menjerat ruang privasi, beberapa kasus bahkan divonis hakim meskipun perbuatan dilakukan di 
ruang tertutup dan privat. 
 
Untuk kasus Narkotika, maka dilema terbesar masih tertuju pada isu victimless crime atau tindak 
pidana tanpa korban. Apabila merujuk UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka salah satu 
tujuannya adalah menjamin rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Pada 2015, Presiden Jokowi 
sempat mencanangkan 100 ribu rehabilitasi bagi pengguna narkotika,81 namun ternyata realisasi 

                                                
76 ICJR, Putusan PK Prita Mulyasari: Catatan Bersejarah Kehidupan Kebebasan Berekspresi di Indonesia, 
http://icjr.or.id/putusan-pk-prita-mulyasari-catatan-bersejarah-kehidupan-kebebasan-berekspresi-di-indonesia/, 

diakses pada 1 September 2019. 
77 ELSAM, et. al., Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional, 

ELSAM, Jakarta, 2010, hal. 32,36. 
78 Pasal 310 KUHP: Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu 

hal, yang maksudunya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
79 Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
80 Ranah privat dimaksudkan: melibatkan pasangan dewasa dan tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
dalam ICJR, Indonesia Dalam Cengkeraman Hukum Pidana: Catatan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana 

Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 14. 
81 Gangsar Parikesit, Jokowi: Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dipercepat, 

http://nasional.tempo.co/read/639896/jokowi-rehabilitasi-pecandu-narkoba-dipercepat/full&view=ok , diakses pada 1 

September 2019. 

http://icjr.or.id/putusan-pk-prita-mulyasari-catatan-bersejarah-kehidupan-kebebasan-berekspresi-di-indonesia/
http://nasional.tempo.co/read/639896/jokowi-rehabilitasi-pecandu-narkoba-dipercepat/full&view=ok
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tersebut gagal,82 salah satu problemnya diyakini adalah masih adanya kriminalisasi bagi 
pengguna narkotika, pelaku tindak pidana yang juga merupakan korban. Dengan adanya 
kriminalisasi, maka para pengguna menjadi takut untuk mengakses rehabilitasi.83  
 
Demikian pula ketentuan tentang penodaan agama terus memicu overkriminalisasi dan 
diskriminasi. Pasal penodaan agama merupakan pasal karet yang selalu digunakan lebih banyak 
pada kelompok minoritas dan menunjukkan adanya perbuatan diskriminasi dari aparatur negara. 
Kesalahan aparat dalam memutus dan mengaplikasikan pasal penodaan agama berakibat 
preseden buruk bagi iklim toleransi di masyarakat serta merugikan kepentingan kelompok 
minoritas lainnya yang seharusnya dilindungi.84 
 
Tantangan ketiga adalah menghapus duplikasi tindak pidana demi menjamin kepastian hukum. 
Mencabut seluruh pasal pidana yang duplikasi juga merupakan syarat penting untuk mencegah 
terjadinya overkriminalisasi. Salah satu contoh nyata terjadinya duplikasi tindak pidana adalah 
dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah 
diubah oleh UU No. 19 tahun 2016 (UU ITE). Praktik penggunaan pasal-pasal duplikasi dalam UU 
ITE selama ini telah mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Pasal pidana yang 
sudah diatur dalam KUHP sudah seharusnya tidak lagi diatur dalam UU ITE. Hal yang berbahaya 
adalah rumusan dalam UU ITE sangat buruk dan tidak jelas dengan ancaman pidana yang tinggi, 
bahkan lebih tinggi dari ketentuan dalam KUHP. Beberapa contoh pasal duplikasi adalah 
ketentuan penghinaan (Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang telah diatur dalam Pasal 310-311 KUHP), 
ketentuan kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang telah diatur dalam 
Pasal 156-157 KUHP), dan sebagainya. Dalam revisi UU ITE nanti kedepannya, Pemerintah dan 
DPR harus memastikan bahwa proses revisi sejalan dengan ketentuan dalam RKUHP yang sedang 
dibahas agar tidak terjadi duplikasi pasal, misalnya untuk tindak pidana penghinaan dan tindak 
pidana penyebaran berita bohong.85 
 
Hal keempat yang harus dibenahi adalah memperjelas pola sanksi pidana agar sejalan dengan 
tingkat keseriusan tindak pidana. Secara teori, praktik kriminalisasi di Indonesia harus mengikuti 
sistem yang sama dengan apa yang telah diatur dalam KUHP. Dengan kata lain, harus ada 
kesesuaian antara beratnya sanksi pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut. 
Akan tetapi, realitanya jauh dari ideal. Dalam kondisi hukum pidana saat ini, masih tidak terdapat 
pola penghukuman tanpa desain yang jelas dan masih banyak sanksi pidana yang tingkat 
penghukumannya belum sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidananya.86 

                                                
82 ICJR, Revisi UU Narkotika Harus Jamin Pendekatan Kesehatan dan Perlindungan bagi Pengguna dan Pecandu 

Narkotika, http://icjr.or.id/revisi-uu-narkotika-harus-jamin-pendekatan-kesehatan-dan-perlindungan-bagi-pengguna-

dan-pecandu-narkotika/, diakses pada 1 September 2019. 
83 Ibid. 
84 ICJR, Kasus Penodaan Agama di Tanjung Balai, Pasal Karet dan Diskriminatif Munculkan Korban Baru, 

http://icjr.or.id/kasus-penodaan-agama-di-tanjung-balai-pasal-karet-dan-diskriminatif-munculkan-korban-baru/, 
diakses pada 2 September 2019. 
85 ICJR, Yang Harus Diperhatikan Apabila DPR dan Pemerintah Serius Merevisi Kembali UU ITE, 

http://icjr.or.id/yang-harus-diperhatikan-apabila-dpr-dan-pemerintah-serius-merevisi-kembali-uu-ite/, diakses pada 2 

September 2019. 
86 Anugerah Rizki Akbari, Op. Cit., hal. 28. 

http://icjr.or.id/revisi-uu-narkotika-harus-jamin-pendekatan-kesehatan-dan-perlindungan-bagi-pengguna-dan-pecandu-narkotika/
http://icjr.or.id/revisi-uu-narkotika-harus-jamin-pendekatan-kesehatan-dan-perlindungan-bagi-pengguna-dan-pecandu-narkotika/
http://icjr.or.id/kasus-penodaan-agama-di-tanjung-balai-pasal-karet-dan-diskriminatif-munculkan-korban-baru/
http://icjr.or.id/yang-harus-diperhatikan-apabila-dpr-dan-pemerintah-serius-merevisi-kembali-uu-ite/
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Rumusan Pasal 86 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Arsip (UU Arsip) merupakan contoh yang tepat 
untuk menggambarkan kondisi tersebut. Berdasarkan UU Arsip, apabila seseorang secara sengaja 
tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan untuk menghancurkan sebuah arsip yang telah 
habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna, ia terancam memperoleh pidana penjara 
maksimum 10 tahun dan denda maksimum sebanyak Rp 500 juta. Beratnya sanksi yang 
dicantumkan untuk pelanggaran administratif tentang tata cara penghancuran sebuah arsip 
tentu menimbulkan berbagai pertanyaan berkaitan dengan keseriusan tindak pidana yang 
dimaksud. Jika dibandingkan dengan salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 10 tahun di dalam KUHP, sebagai contoh, melakukan penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian pada Pasal 354 KUHP, rasionalisasi pemberian sanksi pidana yang 
begitu berat untuk pelanggaran administratif sangat tidak berdasar.87 
 
Ironi tersebut berlanjut apabila dikaitkan dengan isu kombinasi sanksi pidana dan pidana 
minimum khusus. Kecenderungan Indonesia untuk menggunakan sanksi kumulatif untuk 
menghukum berpotensi merusak tatatan keseriusan tindak pidana dan berat-ringannya sanksi 
pidana selama ini. Ketika membandingkan dengan sistem yang ada di dalam KUHP berkaitan 
dengan kedua hal tersebut, perlu diingat bahwa KUHP hanya mengakomodasi dua tipe kombinasi 
sanksi pidana yaitu sanksi tunggal dan sanksi alternatif. Dikenalkannya sanksi alternatif/kumulatif 
dan sanksi kumulatif dalam hukum pidana Indonesia dilakukan melalui undang-undang secara 
terpisah. Hal ini juga berlaku untuk pidana minimum khusus dimana pengaturan ini sama sekali 
tidak dikenal di KUHP. Sebagai konsekuensinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tatanan 
yang ada di dalam KUHP dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana yang diperkenalkan 
melalui undang-undang terpisah tersebut.88 
 
Saat ini, terdapat kurang lebih 274 kejahatan dan 442 pelanggaran yang dikriminalisasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk mengkriminalisasi perbuatan 
pidana, pada prinsipnya, tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah kriminalitas di Indonesia, 
namun lebih pada untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan yang telah dibuatnya. 
Dengan kata lain, pemerintah Indonesia hidup dalam asumsi bahwa sebuah peraturan tidak akan 
diikuti tanpa adanya sanksi pidana yang diancamkan bagi masyarakat yang tidak mematuhi 
aturan tersebut.89 
 
Hal terakhir yang harus diperhatikan dalam melakukan pembaruan hukum pidana adalah 
pendekatan terhadap pengguna narkotika. Hingga saat ini, pendekatan terhadap pengguna 
narkotika masih berorientasi pada penghukuman dalam bentuk pidana penjara (retributive), 
meskipun UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) membuka peluang terhadap 
pengguna narkotika untuk direhabilitasi. Keadaan ini kemudian diperburuk dengan 
dimasukannya tindak pidana narkotika ke dalam RKHUP. Kebijakan politik hukum negara ke 
depan harus mempertegas bahwa para pengguna/pemakai narkoba dilakukan rehabilitasi, bukan 

                                                
87 Ibid. 
88 Ibid., hal. 29. 
89 Ibid., hal. 30. 
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hukuman penjara. Pemerintah harus menyadari bahwa tak ada satupun negara di dunia berhasil 
menangani penyalahgunaan narkotika dengan kebijakan penghukuman (pidana) terhadap 
pengguna narkotika.90 
 
UU Narkotika saat ini berisi pasal karet yang lebih banyak mengirim pengguna narkotika ke 
penjara tanpa adanya akses rehabilitasi, dan membuat pengguna narkotika semakin terbelenggu 
oleh penyalahgunaan narkotika (dalam lapas). Jaminan adanya rehabilitasi yang diatur dalam UU 
Narkotika tidak membuat pengguna narkotika bebas dari ancaman pidana penjara. Ironisnya, 
lapas dan rutan di Indonesia justru kerap mengalami kondisi keadaan overcrowding yang 
kebanyakan diisi oleh pengguna narkotika.91 
 
Selain itu, tindak pidana narkotika juga tidak tepat apabila akan diatur di dalam KUHP karena 
tindak pidana narkotika dalam UU Narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat adminitratif. 
Seluruh pengaturan mengenai ketentuan pidana narkotik sangat bergantung pada ketentuan 
yang secara khusus diatur dalam UU Narkotika itu sendiri, tidak dapat dipisahkan apalagi diatur 
terpisah dalam KUHP. Fokus kebijakan hukum pidana kedepan untuk pengguna narkotika 
seharusnya lebih menekankan perlindungan korban dari narkotika itu sendiri, bukan 
menitikberatkan pada penghukuman.92 

 

5.1.3. Usulan Reformasi di Bidang Regulasi 
 

Program Aksi Kegiatan Sasaran Keluaran 

 Penataan 

Regulasi 

 Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan Pemenuhan 

HAM 

Penyusunan Peta Jalan 
Pembaruan Hukum 
Pidana 

 Harmonisasi 

Ketentuan Pidana 

baik dalam KUHP 

dan ketentuan 

pidana di luar KUHP 

 Sinkronisasi Politik 

Pemidanaan 

Nasional 

 Mendorong 

implementasi 

hukuman tanpa 

penjara 

 

Peraturan Presiden 
tentang Rencana Aksi 
Nasional Pembaruan 
Hukum Pidana 

                                                
90 Rofik Hidayat, Pentingnya Dekriminalisasi terhadap Pengguna Narkotika, 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7faa428034f/pentingnya-dekriminalisasi-terhadap-pengguna-

narkotika/, diakses pada 3 September 2019. 
91 Ibid. 
92 Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, Jurnal Negara Hukum Vol. 2 No. 

2, 2011, hal. 336. Dokumen dapat diakses pada http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220.  
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 Penataan 

Regulasi 

Pembentukan Komite 
Ahli Penataan Regulasi 
Hukum Pidana 

 Rekomendasi 

Penataan Regulasi 

Hukum Pidana 

 Rekomendasi Politik 

Pemidanaan 

Nasional 

 Rekomendasi 

Implementasi 

Hukuman tanpa 

penjara 

Keputusan Presiden 
tentang Pembentukan 
Komite Ahli Penataan 
Regulasi Pidana 
 
Note: Komite Ahli ini 
dapat dibentuk di 
dalam struktur 
koordinasi Pusat 
Legislasi Nasional 

 Penataan 

Regulasi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan Pemenuhan 

HAM 

Pemetaan model dan 
indikator pembuatan 
ancaman pidana dan 
pemidanaan 

Rekomendasi Model 
dan indikator 
pembuatan ancaman 
pidana dan 
pemidanaan 

Peraturan Pemerintah 
tentang Panduan 
Model dan Indikator 
Pembuatan Ancaman 
Pidana dan 
Pemidanaan 

 Penataan 

Regulasi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan Pemenuhan 

HAM 

Pembaruan hukum 
pidana 

Rekomendasi 
pembaruan hukum 
pidana 

 RUU tentang 

Penetapan 

terjemahan KUHP 

sebagai UU Hukum 

Pidana 

 RUU tentang 

Amandemen Hukum 

Pidana 

 RUU tentang 

Pencabutan 

ketentuan-

ketentuan Pidana 

dalam UU Sektoral 

 

5.1.4. Usulan Reformasi di Bidang Tertentu (hukuman mati) 
 

Program Aksi Kegiatan Sasaran Keluaran 

 Penghormatan, 

Perlindungan, dan 

Pemenuhan HAM 

Pembentukan 

Tim Ahli 

Hukuman Mati 

 Melakukan peninjauan 

terhadap semua 

permohonan Grasi dari 

Terpidana Mati 

 Keputusan 

Presiden 

tentang 

Pembentukan 
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 Memberikan rekomendasi 

terhadap permohonan 

Grasi dari Terpidana Mati 

kepada Presiden 

 Memberikan rekomendasi 

komutasi terhadap 

terpidana mati yang sudah 

menjalankan pidana 

penjara dalam waktu 

tertentu yang ditentukan 

UU 

Tim Ahli 

Hukuman Mati 

 Keputusan 

Presiden 

tentang Grasi 

 Keputusan 

Presiden 

tentang 

Komutasi 

Terpidana Mati 

 Penghormatan, 

Perlindungan, dan 

Pemenuhan HAM 

Mendorong 

pembentukan 

Mekanisme 

anti 

penyiksaan 

 Perbaikan terhadap 

pengelolaan tahanan di 

Rumah Tahanan yang 

dikelola Kementerian 

Hukum dan HAM dan juga 

lembaga lainnya 

 Perbaikan pengelolaan 

narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan 

 Perbaikan terhadap 

metode pemeriksaan 

Tersangka/Terdakwa/Saksi 

dalam Sistem Peradilan 

Pidana 

 Ratifikasi 

Optional 

Protocol to the 

Convention 

Agaisnt Torture 

(OPCAT) 

 Peraturan 

Pemerintah 

tentang 

Mekanisme 

Nasional 

Pencegahan 

Penyiksaan 

 RUU Anti 

Penyiksaan 

 Peraturan 

Presiden 

tentang 

Pembentukan 

Komite Ahli 

Pencegahan 

Penyiksaan 

 Penataan 

Regulasi 

 Pencegahan 

dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

Mendorong 
pendekatan 
pengurangan 
dampak buruk 
narkotika 

 Perbaikan tata kelola 

narkotika 

 Pencegahan narkotika 

dengan pendekatan 

kesehatan 

 RUU tentang 

Revisi UU 

Narkotika 
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 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan 

Pemenuhan 

HAM 

 Dekriminalisasi Pecandu 

dan Pengguna Narkotika 

 
 

5.2. Pembaruan Kebijakan Sistem Peradilan Pidana 
 

5.2.1. Tujuan Umum: 
 
Mendorong pembaruan sistem peradilan pidana yang akuntabel, terbuka, integratif, dan 
menjamin pemenuhan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban kejahatan. 

 
5.2.2. Tantangan Kunci 

 
Dari sisi kelembagaan, arah pembaruan hukum pidana adalah mewujudkan Sistem Peradilan 
Pidana (SPP) yang mencerminkan keterpaduan antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai 
dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. SPP merupakan sistem yang mampu 
menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan 
masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan 
korban kejahatan.93 Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem 
kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan dalam empat sub sistem, 
yaitu : 1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; 2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga 
penuntut umum; 3) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan 4) 
Kekuasaan pelaksanan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu 
merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut 
dengan istilah SPP.94 
 
Dalam SPP, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya 
berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya 
masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat 
pada satu tujuan yang sama.95 Hal ini bisa terjadi jika didukung adanya sinkronisasi dari segi 
substansi yang mencakup produk hukum di bidang sistem peradilan pidana yang memungkinkan 
segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif.96 Sehingga 

                                                
93 Supriyanta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu, Jurnal Wacana Hukum Vol. VIII No. 1, 2009, hal. 2-3. 
94 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, BP Univ. 

Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 19, 20, dan 26. 
95 Supriyanta, Op. Cit., hal. 3-4. 
96 Edi setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, 

Prenadamedia group, Jakarta, 2017, hal. 31. 
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diperlukan sinkronisasi secara struktural di masing-masing subsistem peradilan pidana, termasuk 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. 
 
Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP Tahun 1981 merupakan SPP yang diletakkan di 
atas prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan 
“tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang.97 Namun, beragamnya pengaturan 
mengenai sistem peradilan pidana menurut KUHAP Tahun 1981 dan peraturan perundang-
undangan lainnya menciptakan ketidakterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.  
 
Dalam proses penyidikan misalnya, terlihat bahwa kenyataan adanya instansi penyidik di luar 
kepolisian menunjukan tidak adanya sinkronisasi dengan desain yang ditata dalam KUHAP 
sebagai induk hukum acara pidana. Sebagaimana diketahui bahwa dalam subsistem penyidikan 
terdapat beberapa instansi yang melaksanakan penyidikan. Selain POLRI juga terdapat PPNS 
(Pajak, Bea Cukai, Pasar Modal, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Hak Kekayaan Intelektual) serta 
Penyidik dalam tindak pidana tertentu (Kejaksaan, KPK, Perwira TNI AL). Dengan begitu 
banyaknya instansi yang menangani penyidikan, maka tidak mustahil bahwa akan banyak terjadi 
tumpang tindih dan pertentangan dalam pelaksanaannya.98 
 
Selanjutnya dalam hal penuntutan, secara teori KUHAP sebenarnya telah memuat kewenangan 
penuntut umum untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh 
kepolisian. Namun, pada praktiknya kewenangan tersebut jarang sekali diterapkan oleh penuntut 
umum. Setelah penuntut umum membawa suatu perkara ke persidangan, mereka akan 
menggunakan fakta-fakta sebagaimana yang disebutkan oleh polisi. Apabila dalam proses 
persidangan kemudian ditemukan kesalahan oleh pihak kepolisian, maka penuntut umum akan 
tetap menuntut terdakwa dan meminta hakim untuk memberikan sanksi minimum.99  
 
Disamping itu, dikarenakan penuntut umum tidak bisa melakukan intervensi dalam proses 
penyidikan, maka dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat tentang ketentuan peraturan 
pidana yang akan dikenakan kepada tersangka. Seharusnya penuntut umum juga memiliki sistem 
kontrol terhadap jalannya proses penyidikan, bukannya hanya sekedar koordinatif.100 Penuntut 
umum idealnya merupakan pengendali perkara dan memiliki kontrol atas tindakan kepolisian. 
Apabila kepolisian tidak tunduk pada pengawasan apa pun, maka hal tersebut akan 
membahayakan hak-hak sipil.101 Fachrizal dalam tulisannya bahkan mengatakan bahwa alih alih 
menjadi dominus litis (jaksa penguasa perkara), jaksa lebih terlihat seperti ‘tukang pos’ kepolisian 

                                                
97 Ibid. 
98Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, 

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 1, 2019, hal. 34. 
99 Fachrizal Afandi, The Justice System Postman: The Indonesian Prosecution Service at Work dalam The Politics of 

Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, hal. 
86. 
100 ICJR, Polemik Praperadilan: KuHAP Dorong Pemerintah dan DPR Segera Bahas R KUHAP, 

http://icjr.or.id/polemik-praperadilan-kuhap-dorong-pemerintah-dan-dpr-segera-bahas-r-kuhap/, diakses pada 13 

September 2019. 
101 Fachrizal Afandi, Op. Cit, hal. 89. 
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yang menuntut hampir semua berkas perkara pidana yang diterima dari polisi. Akibatnya, sistem 
peradilan pidana Indonesia akan kebanjiran perkara dan penjara menjadi kelebihan kapasitas.102  
 
Masalah lainnya, dilihat dari sudut struktur kelembagaan, lembaga kejaksaan dalam 
perkembangannya telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa Orde Lama dengan 
UU No. 15 tahun 1961, kemudian pada masa Orde Baru dengan UU No. 5 Tahun 1991 dan yang 
sekarang berlaku UU No. 16 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 1961 telah 
ditegaskan bahwa kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai 
penuntut umum. Namun, dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 justru disebutkan bahwa 
kejaksaan adalah lembaga eksekutif atau pemerintah, padahal kalau dilihat kewenangan 
kejaksaan dalam melakukan penuntutan jelas kejaksaan melakukan kekuasaan di bidang 
yudikatif. Di sinilah terjadi dualisme kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, 
karena apabila dikaitkan dengan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif maka adalah 
suatu hal yang mustahil bila kejaksaan diharapkan dapat menjalankan kekuasaan dan 
kewenangan secara independen.103 Padahal independensi dan imparsialitas merupakan hal yang 
penting bagi jaksa sebagai penegak hukum. 
 
Selanjutnya dalam proses pengadilan, kelemahan yang menyangkut subsistem salah satunya 
adalah terkait inkonsistensi pengaturan. Bahwa di dalam KUHAP Tahun 1981 yang berasaskan 
peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, tetapi dalam ketentuannya sendiri tidak ada 
ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian perkara pidana harus diputuskan oleh hakim.104 
Disamping itu, dalam KUHAP yang sekarang berlaku, tidak ada mekanisme khusus yang 
mengatur tentang sah atau tidaknya proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh aparat 
penegak hukum. Mekanisme pengawasan tersebut hanya diakomodir secara pasif dengan 
adanya lembaga praperadilan melalui pengajuan permohonan apabila terjadi pelanggaran atau 
upaya paksa dilakukan secara tidak sah.105 Namun dalam perkembangannya, mekanisme 
praperadilan yang dilaksanakan dengan konsep seperti hukum acara perdata (mengajukan 
gugatan, hakim pasif) yang tentu tidak akan efektif dalam memberikan ruang perlindungan bagi 
tersangka dan terdakwa untuk mencari keadilan atas upaya paksa yang dialaminya. Terdapat 
beberapa kelemahan dalam lembaga praperadilan tersebut, salah satu studi BPHN 
menyimpulkan bahwa banyak celah hukum di dalam ketentuan KUHAP yang mana praktiknya 
sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, praperadilan dinilai baru dapat 
berfungsi ketika pelanggaran atas pelaksanaan upaya paksa telah terjadi (post factum), sehingga 
lebih bersifat represif daripada preventif.106 
 
Sebagai upaya untuk mengatasi ketidakefektifan lembaga praperadilan tersebut, diperlukan 
hakim pemeriksa pendahuluan, sebagaimana yang telah diinisiasi oleh perumus Rancangan 
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KUHAP tahun 2012.107 Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan lembaga yang tidak terikat 
dalam pengadilan negeri. Kewenangan yang diberikan kepada hakim pemeriksa pendahuluan 
pun diperluas, tidak hanya terkait dengan upaya paksa yang dibatasi oleh Pasal 77 KUHAP, namun 
juga didalamnya ada kewenangan lainnya. Sifat pengawasan yang dilakukan hakim pemeriksaan 
pendahuluan pun juga tidak hanya berdasarkan ada/tidaknya pengaduan atau gugatan yang 
diajukan oleh pemohon, hakim pemeriksa pendahuluan dapat melakukan pengawasan terhadap 
upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas inisiatifnya sendiri dengan 
mekanisme pengajuan izin, penetapan dan putusan penilaian terhadap upaya paksa yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum.108 
 
Tidak hanya SPP, perlindungan korban kejahatan juga merupakan hal yang penting untuk 
diperhatikan dalam pembaruan hukum pidana dan pembaruan sistem peradilan pidana. Saat 
ini posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana masih sering diabaikan. Hak korban 
kejahatan untuk melaporkan dan memberikan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang 
terjadi terhadap dirinya harus dilindungi dan juga dihormati. Pihak-pihak yang menyampaikan 
laporan merupakan pihak yang dengan sukarela meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya 
untuk memberitahukan adanya dugaan tindak pidana sudah semestinya dilindungi dari jerat 
hukum. Perlindungan terhadap pelapor yang kemudian menjadi saksi dapat dilakukan dengan 
tidak memproses pidana laporan balik terhadap dirinya serta menjaga tidak terjadinya 
kekerasan/ancaman kekerasan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 
Sehingga, pembaruan hukum pidana dan pembaruan sistem peradilan pidana nanti, pengadilan 
harus melihat lebih jauh mengenai posisi dari korban kejahatan dan hak-hak korban kejahatan. 
 
Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa korban kejahatan meningkat tahun 2017 
meningkat 32,7 persen dari tahun 2016.109 Detailnya ada sekitar tahun 2016 ada sekitar 0,9 
persen dari total penduduk Indonesia mengaku menjadi korban kejahatan pada 2016. Data 
tersebut meningkat menjadi 1,2 persen di tahun 2017. Sayangnya sampai dengan 2018, hanya 
sekitar 18% korban yang melapor ke polisi.110 Fenomena ini tentunya terjadi karena berbagai 
alasan, seperti asumsi melaporkan perkara menelan biaya, lamanya proses penyidikan, hingga 
takutnya status saksi atau korban berganti menjadi tersangka ataupun terlapor karena laopran 
balik dari lawan. Apalagi jika yang terjadi merupakan kasus asusila yang begitu merugikan korban 
baik secara materiil maupun secara moril.  
 
Keengganan korban untuk melapor ataupun memberikan kesaksian berupa informasi tentang 
kejahatan merupakan suatu hambatan serius bagi aparat penegak hukum. Sehingga, apabila 
dilihat dari segi pengendalian kejahatan (control of crimes), upaya pengamanan diri merupakan 
salah satu cara yang cukup effektif mengingat keterbatasan sumber daya polisi dalam mencegah 
kemungkinan terjadinya kejahatan. Sehingga diperlukan ketentuan perlindungan yang bukan saja 
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komprehensif, tapi juga mampu melindungi korban kejahatan secara proaktif untuk memenuhi 
seluruh hak-haknya. 
 
Pendekatan retributive justice yang menitikberatkan pada penghukuman, sebagaimana yang 
telah mendominasi kebijakan hukum pidana Indonesia selama lebih dari 30 tahun, telah 
menunjukkan kegagalan dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana dan justru 
menimbulkan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah kondisi kelebihan kapasitas 
penjara (overcrowding).111 Overcrowding terjadi karena semakin tingginya jumlah penghukuman 
dengan pidana penjara jika dibandingkan dengan kapasitas ruang penjara yang tersedia. Jumlah 
orang yang di penjara mengalami peningkatan dan menjadikan banyak penjara kelebihan 
kapasitas, penjara menjadi tidak layak, dan bahkan menyebabkan membengkaknya anggaran 
negara. Data pada Juli 2018 menunjukkan, kelebihan kapasitas penjara secara total mencapai 
angka 201%, dengan hanya empat Lapas dan Rutan yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, 
yakni: D.I. Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.112 
 
Bagi negara, overcrowding juga meningkatkan anggaran untuk membiayai penghuni Rutan dan 
Lapas. Negara memang berkewajiban membiayai segala kebutuhan Rutan dan Lapas, sehingga 
semakin besar angka penghuni maka beban yang ditanggung negara juga akan semakin besar.113 
Data menunjukkan anggaran untuk belanja bahan makanan hingga Juli 2018 mencapai 
Rp435.486.141.135 dari pagu sebesar Rp933.472.074.393, atau sebesar 31% dari total pagu 
anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada 2018 sebesar 
Rp3.050.904.482.649.114 
 
Populasi penghuni penjara yang terus meningkat dan menyebabkan overcrowding di beberapa 
negara menunjukkan kebutuhan untuk memperhitungkan perlunya penggantian hukuman 
pemenjaraan menjadi hukuman alternatif lain. Bentuk hukuman seperti pelayanan masyarakat, 
percobaan, dan lainnya sangat mendesak karena alternatif pemidanaan non-pemenjaraan 
tersebut dapat menjadi awal tercapainya rehabilitasi pelaku.115 Dengan demikian, berbagai 
bentuk alternatif pemidanaan non-pemenjaraan perlu diperkenalkan dalam sistem peradilan 
pidana. Hal ini untuk memberikan fleksibilitas terhadap sifat dan tendensi dari suatu tindak 
pidana serta latar belakang dan kepribadian pelaku kejahatan dan untuk menghindari 
penggunaan pemenjaraan yang berlebihan dan tidak perlu.116 
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5.2.3. Usulan Reformasi di Bidang Regulasi 
 

Program Aksi Kegiatan Sasaran Keluaran 

 Penataan 

Regulasi 

 Pencegahan 

dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan 

Pemenuhan 

HAM 

Penyusunan Peta Jalan 

Pembaruan Sistem 

Peradilan Pidana 

 Harmonisasi 

hukum acara 

pidana baik di 

dalam KUHAP 

ataupun di UU 

Sektoral Lainnya 

 Memperkuat 

mekanisme 

pengawasan 

bertingkat melalui 

Pengadilan dalam 

sistem peradilan 

pidana khususnya 

dalam upaya paksa 

 Penguatan 

pelaksanaan 

hukuman tanpa 

penjara 

 Penguatan 

mekanisme 

perampasan asset 

hasil kejahatan 

 Penguatan 

dukungan bagi 

korban kejahatan 

 Penguatan fair trial 

bagi orang – orang 

yang diancam 

hukuman mati 

Peraturan Presiden 

tentang Rencana Aksi 

Nasional Pembaruan 

Sistem Peradilan 

Pidana 

 Penataan 

Regulasi 

Pembentukan Komite 

Ahli tentang 

Penataaan Sistem 

Peradilan Pidana 

Rekomendasi 

Penataan Sistem 

Peradilan Pidana 

Keputusan Presiden 

tentang Pembentukan 

Komite Ahli Penataan 

Sistem Peradilan 

Pidana 
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 Penataan 

Regulasi 

 Pencegahan 

dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan 

Pemenuhan 

HAM 

Rekomendasi 

Rancangan Sistem 

Peradilan Pidana 

 Harmonisasi 

sistem peradilan 

pidana 

 Penguatan 

lembaga 

pengawasan 

bertingkat dalam 

bentuk Hakim 

Komisaris 

 Pengaturan 

tentang 

mekanisme upaya 

paksa (penetapan 

tersangka, 

penangkapan, 

penahanan, 

penggeledaan, 

penyitaan, 

penyadapaan, dan 

lain sebagainya) 

yang lebih teratur, 

transparan, dan 

akuntabel 

 Larangan 

penyiksaan 

 Pengaturan alat 

bukti dan 

pembuktian yang 

lebih baik 

 Pengaturan 

Kompensasi dan 

Restitusi bagi 

Korban Kejahatan 

dan terhadap 

terjadinya 

Kesalahan dalam 

Penegakkan 

Hukum 

 Mekanisme sistem 

peradilan pidana 

 RUU tentang Hukum 

Acara Pidana 

 RUU tentang Sistem 

Peradilan Pidana 

Anak 

 RUU tentang 

Ratifikasi OPCAT 
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terbuka, aksesibel, 

dan akuntabel 

yang lebih stabil 

dan menjamin 

perlindungan hak 

asasi manusia 

 Penataan 

Regulasi 

 Pencegahan 

dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan 

Pemenuhan 

HAM 

Rekomendasi Tata 

Kerja Antar Lembaga – 

Lembaga Hukum 

 Mekanisme yang 

terpola antar 

lembaga – 

lembaga penegak 

hukum 

(Pengadilan, 

Penuntut Umum, 

Penyidik, Advokat,  

petugas 

pemasyarakatan) 

RUU tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

dan Tata Kerja antara 

Lembaga-Lembaga 

Hukum 

 Penataan 

Regulasi 

 Pencegahan 

dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan 

Pemenuhan 

HAM 

Rekomendasi tentang 

Penyitaan, 

pembekuan, dan 

Perampasan Aset hasil 

kejahatan tertentu 

 Pengaturan 

mekanisme 

penyitaan, 

pembekuan, dan 

perampasan aset 

hasil kejahatan 

 Mekanisme 

pengelolaan 

penyitaan, 

pembekuan, dan 

perampasan aset 

hasil kejahatan 

dalam 1 badan 

tersendiri 

 Memperkuat 

pengawasan 

pengadilan 

terhadap penyitaan, 

pembekuan, dan 

perampasan asset 

hasil kejahatan 

RUU Perampasan Aset 
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 Penataan 

Regulasi 

 Pencegahan 

dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan 

Pemenuhan 

HAM 

Rekomendasi 

Penyadapan untuk 

kepentingan 

penegakkan hukum 

dan kegiatan intelejen 

 Mekanisme 

penyadapan untuk 

penegakkan hukum 

 Memperkuat 

pengawasan 

pengadilan dalam 

penyadapan untuk 

penegakkan hukum 

 Mekanisme 

penyadapan dalam 

intelejen 

 Memperkuat 

pengawasan DPR 

terhadap 

penyadapan dalam 

kegiatan intelejen 

RUU Penyadapan 

 Penataan 

Regulasi 

 Pencegahan 

dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan 

Pemenuhan 

HAM 

Rekomendasi sistem 

dan bantuan terhadap 

korban kejahatan 

 Mekanisme dan 

sistem nasional 

untuk dukungan 

bagi korban 

kejahatan 

 Dukungan layanan 

medis, psikologis, 

dan psikososial bagi 

korban kejahatan 

dan keluarganya 

 Bantuan 

pembiayaan 

sementara untuk 

korban kejahatan 

dan keluarganya 

RUU tentang Sistem 
dan Bantuan terhadap 
Korban Kejahatan 
RUU tentang  

Perlindungan Saksi  

 Penataan 

Regulasi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan 

Pemenuhan 

HAM 

 Rekomendasi 

tentang tata cara 

eksekusi mati dan 

penundaaan 

eksekusi mati 

 Rekomendasi 

tentang Pemberian 

 Mekanisme dan tata 

cara eksekusi mati  

 Penundaan eksekusi 

mati terhadap orang 

atau kelompok 

orang tertentu 

 Mekanisme 

pemberian grasi 

 RUU tentang Tata 

Cara Eksekusi Mati 

dan Penundaan 

Eksekusi Mati 

 RUU tentang Grasi 
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Grasi dan Komutasi 

Terpidana Mati 

yang lebih akuntabel 

dan aksesible 

 
5.2.4. Usulan Reformasi di Bidang Kelembagaan 

 

Program Aksi Kegiatan Sasaran Keluaran 

 Penataan 

Regulasi 

 Pencegahan 

dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan 

Pemenuhan 

HAM 

Rekomendasi untuk 
Penguataan 
kelembagaan 
Pemasyarakatan dan 
fungsi 
pemasyarakatan 
dalam sistem 
peradilan pidana 

Pembentukan badan 
nasional mandiri yang 
mengatur segala aspek 
Pemasyarakatan 

 RUU tentang Badan 

Pemasyarakatan 

Nasional 

 RUU 

Pemasyarakatan 

 RPP tentang 

Pengelolaan Rumah 

Tahanan dan 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

 RPP tentang Rumah 

Penyimpanan 

Benda Sitaan dan 

Rampasan Negara 

 RPP tentang Balai 

Pemasyarakatan 

 Penataan 

Regulasi 

 Pencegahan 

dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

 Penghormatan, 

Perlindungan, 

dan 

Pemenuhan 

HAM 

 Rekomendasi 

penataan 

kekuasaan 

kehakiman dan Tata 

Kerja Lembaga – 

Lembaga Hukum 

 Rekomendasi 

penataan 

kelembagaan 

Mahkamah Agung 

 Rekomendasi 

penataan 

kelembagaan 

Peradilan Umum 

dan kamar – kamar 

dalam Peradilan 

Umum 

Menata ulang 
kedudukan dan peran 
dari masing – masing 
pejabat/jabatan di 
sistem peradilan 
pidana dan penataan 
ulang sistem bantuan 
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