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BAB V
MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG
BERKEADILAN SUBSTANSIAL

A. Konsep Hukum yang Berkeadilan Substansial
Hukum sebagai peraturan, merupakan bagian dari rasio karena hanya
rasio yang menjadi ukuran atau pusat peraturan. Akan tetapi, ada dua hal
yang harus diperhatikan ketika berbicara tentang hukum : (1) hukum sebagai
konsep yang sumbernya adalah rasio; dan (2) hukum dari sisi penerapannya,
yang berlaku bagi apa saja.361 Menurut Satjipto Rahardjo362, hidup dengan
baik menciptakan dan menjaga keseimbangan, sehingga hidup bersama-sama
dengan orang lain benar-benar menjadi kenyataan. Masyarakat menjadi ajang
kehidupan bersama yang tidak hanya berkualitas hidup-bersama, tetapi juga
“hidup-bersama yang produktif-berkualitas.” Hidup dengan baik dimulai dari
individu dan efeknya meluas menjadi suatu kehidupan bersama yang baik.
Hukum pada hakikatnya adalah produk penilaian akal-budi yang
berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan
perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang
keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan

361
362

Andre Ata Ujan. 2009.Filsafat Hukum. Yogyakarta : Kanisius. Hal . 51
Satjipto Rahardjo.2009.Hukum dan Perilaku.Jakarta: Kompas.Hal 157
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tertentu orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu
adil atau memenuhi rasa keadilan.363
Kendatipun orang sudah berhukum secara modern, yaitu berhukum
berdasarkan teks dan skema-skema artifisial, tetapi

tidak pernah dapat

menghapus jejak-jejak berhukum secara substansial. Dibanding sistem yang
canggih, maka perilaku baik masih jauh lebih canggih lagi. Dalam
perundang-undangan yang sudah modern pun orang masih harus bertumpu
kepada perilaku baik. Dalam hukum masih sering muncul kata-kata “dengan
itikad baik” (te goeder trouw), “bertindak sebagai orang tua yang baik” (als
een goede huisvader) dan lain-lain, yang mengingatkan kepada berhukum
secara substansial itu. Berhukum dengan itikad baik ingin dicoba dirumuskan
dalam teks, tetapi nuansa substansialnya terlalu banyak untuk dirumuskan
dalam satu-dua istilah, sehingga teks-teks menjadi gagal.364
Menurut

Soetandyo

Wigjosoebroto365,

konsep

hukum

dapat

dijabarkan menjadi 5 sebagai berikut :
1.

Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang sifatnya kodrati,
orientasi pada filsafat;

2.

Hukum adalah norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan
hukum nasional, orientasi pada positivisme;

363

B. Arief Sidharta.Op. Cit. Hal. 88
Ibid. Hal 158
365
Soetandyo Wigjosoebroto. Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya. Makalah
disampaikan pada penataran Metodologi Penelitian Hukum di Fakultas HukumUnhas :
Makasar, 4-5 Februari 1994. Hal. 3
364
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3.

Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim In concret, dan
tersistematisasikan sebagai Judge made, orientasi pada behavioral sosiopsikologis;

4.

Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai
variable sosial yang empiris;

5.

Hukum manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai
tampak dalam interaksi antar mereka.
Dari pemahaman berhukum yang demikian itu. Boleh dikatakan

sebelum dibahas mengenai membangun suatu sistem hukum yang baik, maka
terlebih dahulu diperlukan suatu basis yang kokoh yang di atasnya sistem
hukum itu dapat dibangun. Secara sosiologis dapat dikatakan hukum itu ada
untuk dipatuhi dan dilanggar. Dengan kata-kata tersebut maka teks atau
skema hukum tidak pernah dapat menundukkan secara mutlak perilaku
manusia di bawah kontrol (teks) hukum. Dunia yang sudah mengalami
perjalanan panjang membentuk kehidupan berdasarkan hukum dengan sekian
kelengkapan yang makin canggih.366
Soedarto berpendapat

memilih dan menetapkan hukum pidana

sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah
memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsi atau
bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pendekatan

366

Ibid Hal 158-159
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fungsional dan ini merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan
yang rasional.367
Dalam penelitian ini penulis mempunyai suatu konsep penyelesaian
perkara pidana yang lebih mengedepankan pada aspek keadilan substansial.
Adapun latar belakang pemikirannya dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan
hukum pidana (penal reform), dan yang dikaitkan dengan masalah
pragmatisme. Latar belakang ide-ide ”penal reform” itu antara lain ide
perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi
kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif
dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini,
khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (alternative to
imprisonment/alter-native to custody) dan sebagaimana. Latar belakang
pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara
(“the problems of court case overload”)368
Membahas

tentang

keadilan

substansial

sesungguhnya

bisa

mencontoh dari Negara Jepang. Besarnya kepedulian Jepang terhadap jiwa
dan kejiwaan manusia inilah yang diduga menghasilkan suasana keteraturan
yang substansial. Dari pemuliaan terhadap jiwa, nurani, dan hati itu, bangsa

367

368

Muladi dan Barda Nawawi Arief.1992.Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Cet II, Edisi Revisi.
Bandung:Alumni Hal. 164
Upaya untuk mengurangi beban pengadilan (penumpukan perkara), di beberapa negara lain
juga ditempuh dengan dibuatnya ketentuan mengenai “penundaan penuntutan” (“suspension of
prosecution”) atau “penghentian/penundaan bersyarat” (“conditional dismissal/discontinuance of the proceedings”) walaupun bukti-bukti sudah cukup, seperti diatur dalam Pasal 248
KUHAP (Hukum Acara Pidana) Jepang *) dan Pasal 27-29 KUHP (Hukum Pidana Materiel)
Polandia. (Lihat Barda Nawawi Arief, 2000.Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan
Kejahatan dengan Pidana Penjara, cetakan ke -3 Semarang : BP UNDIP hal. 169-171).
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Jepang tidak terjebak ke dalam formalisme. Secara singkat bangsa Jepang
lebih mengunggulkan dan mendengarkan kata hati nuraninya. Maka
muncullah pepatah “Denwa o kakero...kokoro o kakeru” (Putarlah nomor
telepon dan putarlah hatimu). Berkaitan dengan hal-hal itu maka bangsa
Jepang amat memisahkan antara tatemae (yang di luar, hukum positif) dan
mengutamakan honne (yang di dalam, hati nurani, spiritisme). Seorang
pejabat publik yang terkena perkara biasanya segera mengundurkan diri dari
jabatannya, sekaligus proses hukumnya (diselidiki, disidik) baru dimulai.
Sanksi moral ternyata bekerja dengan amat efektif. Bangsa Jepang tidak
membaca hukum sebagai kaidah perundang-undangan (tatemae) tetapi lebih
daripada itu sebagai kaidah moral (honne).369
Jika dibandingkan dengan Negara Indonesia, maka kondisi di
Indonesia memang jelas berbeda dengan Jepang. Sebagai perumpamaan, di
Indonesia jika ada orang yang baru mau naik ke gedung, maka orang itu
justru diteriaki atau ditarik sehingga orang itu tidak akan naik-naik. Itu salah
satu perbedaan budaya orang Jepang dengan budaya orang Indonesia. Ini
pengalaman orang Jepang ketika bersosialisasi dengan orang Indonesia.
Belum sempat naik gedung, langsung dicari kesalahannya dan terus
dirongrong sehingga tidak dapat mencapai puncak. Yang sebenarnya harus
dilaksanakan adalah siapa yang berprestasi maka harus dipelajari mengapa
mereka dapat berprestasi sehingga selanjutnya dapat dibuktikan orang lain
369

Satjipto Rahardjo.2008.Membedah Hukum Progresif. Cet.III.Jakarta : Kompas. Hal. 102
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diharapkan dapat melakukan hal serupa. Silakan orang lain menjadi lebih
hebat kalau memang mereka mampu untuk itu. Dengan cara demikian, dapat
meningkatkan produktivitas dan prestasi. Sayang, budaya demikian belum
ada di Indonesia. Padahal budaya seperti inilah yang harus dikembangkan. Itu
sekedar ilustrasi mengenai sikap kebanyakan bangsa Indonesia dibandingkan
dengan bangsa lain. 370
Dengan demikian keadilan yang lebih bersendikan hati nurani lebih
tepat diterapkan di Indonesia untuk dapat menghasilkan keadilan yang hakiki
atau keadilan susbstansial, hal ini karena keadilan substansial lebih
mendahulukan

hakekat

dibanding

keadilan

formal

yang

cenderung

menempatkan manusia bagian dari buku undang-undang. Oleh karena itu
setiap orang yang bersalah dengan cara apapun dicari kesalahannya untuk
dihukum. Itulah kegagalan keadilan formal.

B. Kelembagaan

Penyelesaian

Perkara

Pidana

yang

Berkeadilan

Substansial
Keadilan yang concern utama ilmu hukum merupakan sesuatu yang
bersifat emosional dan menjadi kebutuhan intrinsik semua menusia.
kemunculan paradigma posmodernisme dan paradigma Islam untuk
melandasi pemikiran hukum dengan keadilan menjadi semacam indikasi
adaya spirit baru untuk merekonstruksi dan merevisi pandangan hukum

370

A.Makmur Makka.2011.Habibie 2 : Kecil tapi Otak Semua.Depok : Edelweiss. Hal. 158-159
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modern yang positivis dan pragmatis. Hal ini juga menjadi indikasi hukum
sudah mulai dilihat sebagai bagian integral dan kebutuhan etis manusia di
dunia ini. Hukum bukan lagi sekedar karya ahli hukum yang bersifat rasional
dan didasarkan pada manfaat pragmatis.371Ini pula yang terjadi dalam
penyelesaian perkara pidana di Indonesia di mana alur penyelesaian dalam
KUHAP dirasa cukup lama dan tidak mencerminkan keadilan substansial.
Hal ini dapat dilihat dalam ragaan sebagai berikut :

Persidangan di
Pengadilan

Kejaksaan

Vonis terhadap
Terdakwa

Polisi

Pelapor

: Bolak balik berkas perkara antara polisi dan jaksa
Tidak ada batas waktu.

Bagan 4. Alur Penyelesaian Perkara Pidana dalam KUHAP

371

Muhammad. 2007. Aspek Hukum dalam Muamalat. Yogyakarta : Graha Ilmu Hal. 55
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Indonesia memerlukan hukum yang dapat hidup dalam realitas sosial
yang mampu mengakomodasikan kemungkinan-kemungkinan, pluralistik,
diversitas dan juga perubahan-perubahan yang dinamis. Untuk itu hukum
yang tidak tertulis akan lebih berperan karena melalui hukum yang tidak
tertulis

tersebut,

hukum

menjadi

semakin

leluasa

bergerak

untuk

menyesuaikan dengan perubahan realitas tersebut. Dalam hukum tidak tertulis
itu, konsensus menjadi bagian penting dari daya kerja hukum. Apabila hukum
dapat bekerja dalam ruang yang bersifat chaos , maka terjadilah perubahan
yang cukup mendasar

tentang hakikat

keadilan

yang selama

ini

dikembangkan oleh kaum positivisme hukum.372
Hukum tampil dalam bentuk-bentuk skema tertulis dan perilaku,
maka cara berhukum pun tidak hanya satu melainkan lebih. Di sini Satjipto
Rahardjo memakai ungkapan cara berhukum substansial dan artifisial. Cara
berhukum substansial adalah yang dimulai dari interaksi antara para anggota
suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum. Tipe tersebut
dikenal sebagai interactional law. Interaksi tersebut sebuah proses kimiawi
yang akan menghasilkan sebuah pola yang mapan dan pada akhirnya
berfungsi sebagai hukum. Di sini tidak ada sebuah badan yang khusus

372

Tentang keadilan menurut positivisme hukum, Hans Kelsen menjelaskan apa arti sesungguhnya
dari perkataan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pertanyaan ini berarti tata tersebut
mengatur perbuatan manusia menurut suatu cara yang memuaskan bagi semua orang, sehingga
semua orang menemukan kebahagiaannya di dalam tata tersebut. Kerinduan inilah yang tidak
dapat ditemukan manusia sebagai seorang individu tersendiri dan oleh sebab itu berusaha
mencarinya di dalam masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial. Lihat. Anthon F.
Susanto. Op. Cit. Hal. 282-283
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membuat hukum, melainkan hukum tumbuh secara serta merta dalam
interaksi antara para anggota masyarakat, selanjutnya akan berkembang
kaidah yang berkesinambungan. Kehadiran kaidah ini tidak dimulai dari
pembuatan

secara

sengaja

melainkan

muncul

secara

serta

merta.

Pembentukan kaidah seperti inilah yang oleh Satjipto Rahardjo disebut
sebagai cara berhukum yang substansial.373

C. Kondisi Ideal Sistem Peradilan

Pidana yang Dapat Mewujudkan

Keadilan Substansial
Pengertian sistem peradilan pidana (criminal justice system) disebut
juga dengan istilah law enforcement system,374 karena di dalamnya
mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan
aturan-aturan hukum abstrak. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa
sistem peradilan pidana merupakan suatu komponen (sub sistem) peradilan
pidana yang saling terkait/tergantung satu sama lain dan bekerja untuk
mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang
dapat ditoleransi oleh masyarakat. Secara eksplisit, pengertian sistem
peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub

373
374

Satjipto Rahardjo.2009.Hukum dan Perilaku.Jakarta : Kompas. Hal. 49-50
Bryan A. Garner.2004. Black’s Law Dictionary. Edisi Delapan.Amerika Serikat: West
Publishing CO, Hal. 901
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sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem
peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).375
Sebagaimana disebutkan oleh Soetandyo Wigjosoebroto376, bahwa
tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut dengan hukum itu.
Menurut pendapatnya dalam sejarah pengkajian hukum, tercatat sekurangkurangnya ada lima konsep. Pertama, hukum dikonsepkan sebagai asa
moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian
inheren sistem hukum alam. Kedua, hukum dikonsepkan sebagai kaidahkaidah positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, sebagai
produk eksplisit suatu sumber kekuatan politik tertentu yang berlegitimasi.
Ketiga, hukum dikonsepkan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional
dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini hukum berperan dalam
proses pemulihan ketertiban, penyelesaian sengketa, maupun dalam proses
pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.
Penulis dalam hal ini mengacu kepada konsep ketiga dari yang
dikemukakan oleh Soetandyo di atas, yaitu menggunakan pendekatan
sosiologis. Sebagaimana diketahui dewasa ini studi hukum masih terpaku
pada analisis hukum dogmatis. Penulis berpendapat harus ada perubahan
dalam pemahaman hukum. Berdasarkan perubahan pemahaman tersebut
maka akan tercapai suatu sistem peradilan pidana yang ideal.

375

376

Mahrus Ali. 2007. Sistem Peradilan Pidana Progresif : Alternatif dalam Penegakan Hukum
Pidana, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 April 2007 Hal. 217
Soetandyo Wigjosoebroto.1980.Hukum dan Metode-Metode Kajiannya. Jakarta : BPHN. Hal :
2
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Dalam sistem yang ideal tersebut salah satunya ialah hak atas
bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum (legal assitance/legal aid) adalah
hak sipil yang telah diterima secara universal dan dijamin oleh International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pada Pasal 14 ayat (3)
ICCPR disebutkan:377
“In the determination of any criminal charge againt him, everyone shall
be entitled to the following minimun guarantees, in full equality...’to have
assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so
require, and without payment by him in any such case if he does not have
sufficient means to pay for it.”
(Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap
orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan
yang penuh:... dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan
keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup
untuk membayarnya.)
Mengacu pada Pasal 14 ayat (3) ICCPR, kedua syarat yang
diperlukan bagi Bantuan Hukum tersebut dapat ditafsirkan secara terpisah,
yakni :378
1. Bantuan Hukum demi kepentingan keadilan yang diberikan dalam kaitan
dengan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat yang lebih luas
atau dalam kaitan dengan perkara yang memiliki dampak yang
merugikan

atau

yang

berkaitan

dengan

kelompok-kelompok

377

Aidul Fitriciada Azhari.UU Bantuan Hukum dan Peran LBH Kampus. Makalah Disampaikan
pada Seminar Nasional “Prospek Lembaga Bantuan Hukum Pascadisahkannya UU Bantuan
hukum” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
bekerjasama dengan Indonesian Legal Recourse Center (ILRC) di Surakarta pada Sabtu, 14
April 2012 Hal. 1
378
Ibid Hal. 2
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termaginalkan. Bantuan Hukum dalam pengertian ini sering disebut
Bantuan Hukum Struktural;
2. Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi orang-orang miskin.
Di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum, dimaksudkan untuk memberikan jaminan
pemenuhan hak-hak konstitusional bagi orang atau kelompok orang miskin.
Ketentuan tentang Bantuan Hukum cuma-cuma ini sejalan dengan ketentuan
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
yang menyatakan “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Ketentuan tentang
Bantuan Hukum cuma-cuma oleh advokat ini dibedakan dengan penyediaan
jasa hukum advokat yang lebih bersifat profesional (dalam pengertian ada
pembayaran honorarium). Dengan demikian, cakupan tentang Bantuan
Hukum dalam UU Bantuan Hukum paralel dengan Bantuan Hukum cumacuma yang wajib diberikan oleh Advokat.379
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian
bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas
kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam
mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah

379

Ibid Hal. 3
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Nomor 83 Tahun 2008 dijelaskan kewajiban memberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di
hadapan hukum (justice for all) dan hak setiap orang untuk didampingi
Advokat tanpa kecuali. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini
merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya
sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam
menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat
dimintakan bantuan hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah tersebut
meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana
militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non
litigasi (di luar pengadilan),380 jadi di sini merupakan jalan bagi advokat
untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan substansial melalui
pendampingan bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasarkan hal ini
maka menurut penulis sistem peradilan pidana di Indonesia seharusnya
menganut asas procureur stelling di mana asas tersebut mengharuskan
terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dengan dana alokasi bantuan
hukum dari negara bagi yang tidak mampu dalam setiap tingkat pemeriksaan.

380

Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2003. Dalam Peraturan
Pemerintah ini diatur mengenai proses pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum
secara cuma-Cuma yang diajukan oleh pemohon kepada Advokat, Organisasi Advokat, dan
Lembaga Bantuan Hukum dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur
mengenai larangan atau sanksi kepada Advokat yang menolak permohonan pemberian bantuan
hukum secara cuma-cuma, menerima atau meminta imbalan terhadap pemberian bantuan
hukum secara cuma-cuma.

commit to user

290

291
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Suatu negara hukum tentu mengakui dan melindungi hak individu.
Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan
hukum. Apabila ada persamaan di hadapan hukum (equality before the law),
maka ada persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang.
Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh
keadilan (access to justice). Salah satu bentuk akses untuk memperoleh
keadilan (access to justice) adalah adanya jaminan atas akses kepada advokat
(access to legal counsel), artinya kalau orang mampu dapat menunjuk
advokat untuk membela kepantingannya, fakir miskin juga mempunyai hak
untuk dibela advokat dari organisasi bantuan hukum. Perolehan pembelaan
dari seorang advokat (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia
setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan
(access to justice) bagi semua orang (justice for all).381
Tobias dan Petersen mengatakan bahwa “due process of law”, yang
berasal dari dokumen Magna Charta, 1215, merupakan “constitutional
guaranty … that no person will be deprived of life, liberty or property for
reasons that are arbitrary”. Proses hukum ini “… protects the citizen against
arbitrary actions of the government”. Karena itu inti dari proses hukum yang
adil dan ideal adalah :

381

Frans H. Winarta. 2009.Suara Rakyat Hukum Tertinggi.Jakarta : Kompas. Hal. 15
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1.

Tersangka (maupun terdakwa) berhak untuk didengar pandangannya
tentang bagaimana peristiwa yang dituduhkan padanya itu terjadi
(hearing)

2.

Dalam pemeriksaan (sejak pertama kali di kepolisian) ia selalu berhak
didampingi oleh penasihat hukum (legal counsel)

3.

Terdakwa berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk
menyusun dan mengajukan pembelaannya (defense)

4.

Adalah kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan
terdakwa dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum (legal evidence)

5.

Pengadilan yang memeriksanya haruslah bebas dari tekanan. siapapun
dan dengan hakim yang tidak berpihak (a fair and impartial court).382

Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari proses peradilan yang
adil dan inherent di dalam prinsip negara hukum, dan merupakan salah satu
prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diterima secara universal. Hal
ini dinyatakan dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak asasi Manusia (DUHAM)
yang menjamin persamaan kedudukan di muka hukum, dan dijabarkan dalam
International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR) atau Konvensi
Hak Sipil dan Politik. Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin, bahwa semua
orang berhak atas perlindungan dari hukum, serta harus dihindari adanya
diskriminasi berdasarkan apapun, termasuk status kekayaan. Sedangkan Pasal
382

Abdul Latief.2010. Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil, dalam Jurnal
Konstitusi Volume 1 Nomor 1 Februari 2010 Hal. 59
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14 ayat (3) menjamin hak atas bantuan hukum, dan memerintahkan kepada
negara untuk menyediakan Advokat/Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang
memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin, dan
ketika kepentingan keadilan mensyaratkan.383
Di Indonesia hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan
sebagai tanggung jawab negara. Namun, adanya prinsip persamaan di
hadapan hukum, dan pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum
seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menunjukkan, bahwa
hak bantuan hukum adalah hak konstitusional.384
Selain terjaminnya hak atas bantuan hukum, dalam sistem peradilan
pidana seharusnya tercipta pula peradilan yang cepat, ringan dan murah.
Dalam kasus Mbok Minah penulis mencontohkan betapa peradilan tidak
berjalan cepat, ringan dan murah. Kerugian yang diderita oleh korban dalam
perkara tersebut memang seharga Rp 2.100,-, namun Mbok Minah harus
mengeluarkan uang sedikitnya Rp 50.000,- uang sekali perjalanan ke
Kejaksaan dan Pengadilan. Sistem seperti ini seharusnya bisa dipangkas,
artinya sejak awal proses penyidikan sudah ditawarkan penyelesaian secara
kekeluargaan untuk mencapai perdamaian. Apabila telah tercapai kesepakatan
itu, kemudian dimintakan penetapan dari Pengadilan. Konsep seperti ini
sebenarnya sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

383

Fulthoni AM, dkk. 2009.Mengelola Legal Clinic, Penduan membentuk dan Mengembangnkan
LBH Kampus untuk Memperkuat Akses Keadilan. Jakarta : ILRC. Hal 1
384
Ibid. Hal 2
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Tentang Sistem Peradilan Anak. Penulis berpendapat sistem peradilan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut sangat layak
diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana di masa depan. Dalam Sistem
Peradilan Anak sangat mengedepankan keadilan restoratif di mana pada
sistem tersebut menggunakan istilah diversi di semua tingkat pemeriksaan,
yaitu pengalihan penyelesaian penyelesaian perkara pidana ke proses di luar
peradilan pidana. Selain diversi perlu juga diadopsi lembaga plea bargaining
untuk menyelesaikan perkara pidana yang berkeadilan sebagaimana di
Amerika. Belum adanya lembaga Plea Bargaining di dalam hukum acara
pidana, menuntut sikap hukum yang responsif dari pengadilan dan Hakim
dalam menjatuhkan pidana.385
Penulis berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan
John Ralws, di mana setiap orang memiliki klaim yang sama untuk
memenuhi

hak-hak

dan

kemerdekaan-kemerdekaan

dasarnya

yang

kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemanfaatan sebesarbesarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.
Selain prinsip di atas menurut Penulis dalam Sistem Peradilan Pidana yang
ideal juga harus memperhatikan prinsip lain yang dikemukakan oleh John
Rawls yaitu mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang
terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik

385

Artidjo Alkostar. Op. Cit. Hal. 4
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(reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari
kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Hal yang diutamakan dalam
sistem peradilan pidana yang ideal adalah untuk mencapai keadilan. Inilah
yang sejalan dengan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa cita hukum
tidak lain dari pada keadilan. Radbruch mengajarkan bahwa yang harus
digunakan asas prioritas, yakni prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah
“kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”.
Pelaksanaan sistem peradilan yang baik sendiri adalah terlaksananya
beberapa prinsip umum sebagai standar minimum dalam penerapan sistem
peradilan yang terintegrasi dengan baik. Standar minimum termaksud
adalah386 :
1.

Equality before the law
Prinsip yang dirumuskan dalam pasal 28 D ayat 1 Amandemen Kedua
UUD 1945 dan pasal 5 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 ini merupakan
asas yang bersifat universal. Pasal 7 Universal Declaration of Human
Rights menjelaskan bahwa “sall are equal before the law and are entitled
without discrimination to equal protection of law”.

2.

Due Process of Law
Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan
penuh untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak.
Oleh karenanya kekuasaan ini perlu dibatasi agar tidak terjadi

386

http://www.komisihukum.go.id.Administrasi Peradilan-Laporan Akhir
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penyalahgunaan wewenang. Asas ini tercermin dari pasal 6 ayat (1) dan
pasal 7 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaaan
Kehakiman. Due Process of Law pada dasarnya bukan semata-mata
mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam
penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan
“…a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry,
and renders judgement only after trial…”. Pada dasarnya yang menjadi
titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap
arbitrary action of the government.
3.

Sederhana dan cepat
Salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses peradilan,
mereka harus mendapat kemudahan yang didukung sistem. Proses yang
berbelit-belit akan membuahkan kefrustasian dan ketidakadilan, akan
tetapi harus diingat bahwa tindakan yang prosedural harus pula menjamin
pemberian keadilan, dan proses yang sederhana harus pula menjamin
adanya ketelitian dalam pengambilan keputusan.
Dengan demikian maka undue procedure and delays harus dieliminasi
atau setidaknya ditekan seminim mungkin, sebagaimana dicerminkan
dalam Intenational Covenant on Civil and Political Rights pasal 9 butir 3
dan pasal 14 butir 3c (…everyone shall be entitled to the following
minimum guarantee, in full equality…to be tried without undue delay…) .

4.

Efektif dan Efisien
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Suatu proses peradilan harus dirancang untuk mencapai sasaran yang
dituju yaitu hukum dan keadilan. Selanjutnya seluruh sub sistem dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban mereka harus pula :
a

Berdaya guna dan berhasil guna;

b

Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
profesional;

c
5.

Menggunakan sedikit mungkin sumber dana.

Akuntabilitas
Pemberian kekuasaan membawa konsekuensi adanya akuntabilitas,
dalam kerangka pelaksanaan akuntabilitas ada beberapa hal yang harus
diperhatikan, yaitu adanya :
a. Ketaatan pada hukum;
b. Prosedur yang jelas, adil dan layak, serta
c. Mekanisme kontrol yang efektif
Yang dapat dilakukan secara:
 Internal (oleh lembaga yang bersangkutan sendiri, baik oleh peer
group maupun atasan)
 Eksternal (oleh pihak di luar lembaga)
 Horisontal (oleh lembaga lain dalam hubungan horisontal), maupun
 Vertikal (oleh pihak yang memiliki hubungan vertikal dengan
personil atau lembaga)

6.

Transparansi
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Makna transparansi bukanlah keterbukaan yang tanpa batas akan tetapi
sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kebutuhan, asalkan ada
kesempatan bagi publik untuk melakukan kontrol dan koreksi. Misalnya
keterbukaan dalam sidang pengadilan merupakan suatu keharusan akan
tetapi pemeriksaan oleh lembaga kepolisian tentunya tidak terbuka untuk
umum.
Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights dengan tegas
menentukan bahwa ‘everyone is entitled in full equality to a fair and
public hearing by an independent and impartial tribunals of any criminal
charges against him ”. Erat hubungannya dengan konsep ini adalah
kebebasan

untuk

memperoleh

informasi

dengan

syarat

tidak

membahayakan berjalannya proses peradilan.
Proses sistem peradilan pidana berhubungan dengan

sistem

pemasyarakatan. Hal ini karena pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari
peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan disebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan rangkaian
penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai
warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan narapidana sebagaiman
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dilakukan
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berdasarkan

Pancasila

pemikiran-pemikiran

baru

mengenai

fungsi

pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu
usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah
melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun
yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Narapidana bukan
saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya
yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat
dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Hal yang harus diberantas
adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal
yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajibankewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya
untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali
perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik,
taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan
keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan
damai.
Sistem

Pemasyarakatan

di

samping

bertujuan

untuk

mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga
bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya
tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan
penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik
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Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan
rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan
ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain,
memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik,
memperoleh

pendidikan

yang

layak

dan

lain

sebagainya.

Untuk

melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan
masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun
dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan
yang telah selesai menjalani pidananya.

D. Pembaharuan KUHP dan KUHAP untuk Menuju Keadilan Substansial
Setelah puluhan tahun dipergunakan sebagai dasar bagi penegakan
hukum pidana, maka lambat laun KUHP dan KUHAP mengalami
ketertinggalan dengan kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi serta budaya
masyarakat Indonesia, oleh karenanya sangat dirasa perlu untuk melakukan
perubahan. Menurut Barda Nawawi Arif387, latar belakang dan urgensi
diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik,
sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya
kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).
Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu
upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai
387

Barda Nawawi Arif. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana. Hal. 28
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dengan nilai-nilai sentra sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural
masyrakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal,
dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.
Adanya

rancangan KUHP

dapat mencerminkan ide

nasional,

dan KUHAP yang baru diharapkan
menampung

kebutuhan-kebutuhan

hukum masyarakat dan perkembangan teknologi. Muladi388 mengemukakan
dalam merumuskan RUU KUHP para pakar yang terlibat telah berusaha
menyerap aspirasi yang bersifat multidimensional, baik yang berasal dari
elemen-elemen suprastruktural, infrastruktural, akademis maupun aspirasi
internasional dalam bentuk pengkajian terhadap pelbagai kecenderungan
internasional dan pelbagai KUHP dari seluruh keluarga hukum (Anglo
Saxon, Kontinental, Timur Tengah, Timur Jauh dan Sosialis). Namun
demikian selalu tidak dilupakan aspirasi yang berasal dari budaya bangsa
(elemen partikularistik).
Menurut Barda Nawawi Arief389 sebagai salah seorang tim
perumus Konsep KUHP, mengemukakan :
“ Proses melakukan pembaharuan hukum pidana nasional
merupakan proses pemikiran yang cukup panjang. Dalam
pembaharuan KUHP, yang dilakukan bukanlah sekedar merubah
teks, redaksi dan pasal-pasal dari Wetboek van Strafrecht, tetapi
yang penting adalah merubah ide dasar dan pokok pemikirannya.
Secara ideologis, KUHP Belanda sangat didominasi oleh

388

Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru, Makalah yang
disampaikan dalam Seminar RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas
Internasional Batam Pada 17 Januari 2004.
389
Lihat artikel “Bukan Sekedar Revisi, Yang Disiapkan Adalah Pembaharuan KUHP”,
cms.sip.co.idhukumonlinedetail.aspid=9011&cl=Berita - 41k –
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individualisme dan liberalisme. Sementara, sistem hukum
Indonesia berorientasi pada nilai-nilai sosiofilosofi, sosiopolitik dan
sosiokultural. Oleh karenanya, ide dasar dalam pembaharuan KUHP
Indonesia tidak sama dengan KUHP Belanda”.
Mengenai hal di atas, Barda Nawawi Arif390 lebih lanjut
mengemukakan mengenai pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP adalah
sebagai berikut :
“Perumusan pedoman pemidanaan dengan judul tersendiri
dalam Konsep KUHP dapat memberi kesan yang sempit, karena
membatasi ruang lingkupnya, seolah-olah hanya pasal (kelompok
pasal) yang diberi judul itu sajalah yang merupakan ”pedoman
pemidanaan”, sedangkan ketentuan-ketentuan lain, seperti tujuan
pemidanaan, perubahan /penyesuaian pidana, pedoman penerapan
perumusan tunggal/ alternatif, ketentuan mengenai pemilihan jenis
pidana/ tindakan, dsb yang tidak berada di bawah judul ”pedoman
pemidanaan”, seolah-olah bukan merupakan pedoman pemidanaan.
Padahal sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut juga merupakan
pedoman pemidanaan.Oleh karena itu, istilah ”pedoman pemidanaan”
merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang,
karena bisa mengandung bermacam-macam arti. Istilah itu sangat
terkait erat dengan tujuan dan aturan pemidanaan. Berkaitan dengan
aturan pemidanaan, memang ada perbedaan karena aturan
pemidanaan mengandung norma, sedangkan pedoman pemidanaan
mengandung petunjuk. Namun secara umum, keseluruhan aturan
hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di
luar KUHP, termasuk aturan pemidanaan pada hakikatnya
merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana”.
Sebagaimana telah penulis sampaikan di atas

manusia menjadi

sentral atau pusat di dalam berhukum. Hukum hanya menjadi pedoman di
dalam menegakkan hukum, bukan sebagai aturan-aturan normatif yang harus
diikuti kemauannya. Inilah yang kemudian dikenal dengan gagasan hukum
progresif. Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu
390

Lihat.Reimon Supusepa.Perkembangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan
Pedofilia. Dalam Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April – Juni. 2011. Hal 48.
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yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu
yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian
kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum

progresif yang dapat

dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas
empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan
keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting
Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Satjipto Rahardjo
kemudian berkesimpulan

salah satu penyebab menurunnya kinerja dan

kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme
dengan sifat formalitasnya yang melekat.391
Dalam RUU KUHP tahun 2012 disebutkan pada Pasal 12 di mana
Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya
hukum dan keadilan. Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan
keadilan terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat
mengutamakan keadilan.392 Rumusan ini menunjukkan bahwa dalam
penegakan hukum pidana hendaknya mengutamakan aspek keadilan dari pada

391

392

Lihat Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Kompas, Jakarta,
2003, Hal. 22-25
Lihat Penjelasan Pasal 12 ayat (2) RUU KUHP 2012. Di sini dijelaskan bahwa keadilan dan
kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain
dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak
memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan
terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan
memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian-kejadian
kongkret. Apabila dalam penerapan dalam kejadian kongkret, keadilan dan kepastian hukum
saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian
hukum.
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kepastian hukum. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radburg yang
lebih menekankan keadilan dalam hukum.
Di sisi lain perlu adanya perubahan pula dalam peraturan hukum
acara pidana di Indonesia. KUHAP yang sudah berjalan lebih dari 30 tahun
tentu diperlukan pembaharuan. Di Indonesia sendiri pembaharuan KUHAP
telah tertuang dalam RUU KUHAP.393Dalam RUU KUHAP 2012 terdapat
ha-hal baru yang belum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981. Acara pidana yang diatur dalam RUU KUHAP dilaksanakan secara
wajar (fair) dan para pihak berlawanan secara berimbang (adversarial). Sifat
berimbang pada RUU KUHAP ini akan melindungi kepentingan korban
tindak pidana. Dalam RUU KUHAP diatur apabila terdakwa dijatuhi pidana
dan terdapat korban yang menderita materiil akibat tindak pidana yang
dilakukannya, maka hakim mengharuskan terpidana itu untuk membayar
ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusan. Lalu
apabila terpidana itu tidak membayar ganti rugi maka harta bendanya dapat
disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian itu.394 Di sini jelas bahwa
kepentingan korban sangat dilindungi. Berbeda dengan KUHAP yang saat ini
berlaku yang hanya mengatur hak-hak dari pelaku tindak pidana saja.
Sedangkan bagi korban sudah diwakili oleh Penuntut Umum.
Hal lain yang juga berubah dalam RUU KUHAP ialah tentang
sistem penuntutan. Dalam hal penuntutan, di Indonesia memiliki kesamaan
393
394

RUU KUHAP terbaru diajukan oleh Presiden RI ke DPR tanggal 11 Desember 2012.
Lihat Pasal 133 RUU KUHAP 2012
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dengan Belanda yaitu penuntutan dimonopoli oleh Jaksa. Hal ini berbeda
dengan negara seperti Inggris, Perancis, Belanda, Rusia, Thailand, Cina dan
Filipina. Di negara-negara tersebut korban dapat melakukan penuntutan ke
pengadilan tanpa melalui penyidik dan jaksa. Namun, hanya dapat ditempuh
dalam perkara ringan seperti penghinaan, penipuan, penganiayaan, dan lainlain. Dalam RUU KUHAP dikenalkan penyelesaian perkara di uar
pengadilan. Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, biaya murah dan
sederhana. Asas oportunitas secara global diartikan,”the public prosecutor
may decide conditionallly or unconditionally to make prosecution to court or
not”. (Penuntut umum boleh menentukan menuntut atau tidak menuntut ke
pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat).395 Rancangan mengenai
penyelesaian perkara di luar pengadilan dan putusan ganti kerugian di atas
sejalan dengan pemikiran penulis yang digambarkan dalam sebuah model
penyelesaian perkara pidana baru yang berkeadilan substansial. Menurut
penulis untuk mencapai keadilan substansial tidak bisa hanya dilakukan
melalui satu sisi, melainkan peran aktif dan keterlibatan korban dan
masyarakat menjadi salah satu syarat yang mutlak. Penyelesaian perkara
pidana di luar pengadilan dalam RUU KUHAP 2012 tercantum dalam Pasal
42 ayat (2) dan (3). Di sini penuntut umum berwenang demi kepentingan
umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat

395

Naskah akademik RUU KUHAP 2012 Bab III huruf E.
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maupun tanpa syarat. Pasal 42 ayat (3) menyebutkan syarat-syarat tersebut
antara lain :
1.

tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;

2.

tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun;

3.

tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

4.

umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh
puluh tahun dan/atau

5.

kerugian sudah diganti
Penyelesaian perkara di luar pengadilan yang diatur dalam RUU

KUHAP 2012 di atas merupakan cerminan dari restorative justice. Hanya
saja untuk tingkatan ini hanya dapat diberlakukan untuk tindak pidana
tertentu

yang

termasuk

kategori

ringan.

Kebijakan

atau

upaya

penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari
upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan
akhir dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.396Kesejahteraan tersebut dapat dicapai salah
satunya dengan konsep restorative justice untuk perkara-perkara tertentu,
misalnya untuk yang nilai kerugiannya kecil. Dalam hukum Islam konsep
restorative justice tidak hanya diterapkan untuk perkara kecil saja, namun
396

Barda Nawawi Arif. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta : Kencana. Hal. 4
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sangat dimungkinkan dalam perkara besar seperti pembunuhan dengan
membayar diyat. Menurut penulis konsep restorative justice sebagaimana
yang telah diatur dalam RUU KUHAP dan Hukum Islam patut untuk
dikembangkan di masa mendatang demi terwujudnya keadilan substansial.

E. Keadilan Substansial dalam Konsep Penyelesaian Perkara Pidana
Penanggulangan kejahatan dalam suatu negara salah satunya
dilakukan dengan menggunakan hukum pidana. Namun demikian, usaha
inipun masih sering dipersoalkan. Perbedaan peranan mengenai pidana dalam
menghadapai masalah kejahatan ini menurut Inkeri Anttila telah berlangsung
beratus-ratus tahun.397Namun, apabila pemecahan apabila hukum positif tidak
mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dapat dilakukan dengan
menggali hukum yang hidup. Adapun hukum yang hidup meliputi berbagai
kesamaan asas-asas dan norma-norma hukum pidana yang terkandung di
dalamnya. Dari berbagai berbagai kesamaan asas dan norma itulah setelah
dikaji dan diuji oleh nilai-nilai Pancasila dapat diangkat menjadi asas-asas
dan norma-norma hukum positif nasional.398 Selain aspek norma, hukum
pidana juga mengandung aspek kejiwaan (nilai) yang terdapat di balik norma

397

398

Inkeri Anttila. 1976.A New Trend in Criminal Law in Finland, dalam Criminology Between the
Rule of Law and The Outlaws, Edited by Jaspere, van Leeuwen Burow and Toornvilet, Kluwer,
Deventer. Lihat pula Barda Nawawi Arif. 2010.Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan
Kejahatan dengan Pidana Penjara. Yogyakarta : Genta Publishing. Hal. 17
Barda Nawawi Arif. Beberapa aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong
Generasi Baru Hukum Pidana) Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 25 Juni
1994, Hal 28
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tersebut. Aspek norma merupakan aspek luar /lahiriah yang terwujud dalam
rumusan perundang-undangan, sedangkan aspek nilai merupakan aspek
dalam/kejiwaan yang terdapat di balik norma, sehingga wajar dari aspek
norma tersebut permasalahan pokok hukum pidana yang meliputi masalah
tindak pidana, masalah kesalahan dan masalah pidana, karena ketiga
permasalahan tersebut diatur dalam norma hukum pidana substantif. Apabila
dilihat dari aspek nilai maka permasalahan pokok yang mendasar yaitu
masalah konsep dasar/ide dasar yang menjiwai norma hukum substantif itu
sendiri. Oleh karena itu masalah sentral hukum pidana berhubungan erat
dengan masalah konsep nilai. Di antara jenis hukum, hukum pidanalah yang
paling sarat dengan nilai-nilai moral, karena dalam hukum pidana terkandung
nilai-nilai yang berupa perintah dan larangan.399
Hukum progresif menawarkan jalan lain yang berbeda dengan
mainstream utama aliran hukum di Indonesia. Kalau aliran legisme atau
positivisme saat ini masih mendominasi pola pikir dan cara pandang dalam
penegakan hukum, maka hukum progresif malah menolak aliran ini,dalam
arti paradigma di balik.400 Satjipto Rahardjo mengemukakan teori hukum
progresif berangkat dari dua asumsi dasar yaitu 401:

399

Lihat Ibid Hal. 30. Barda Nawawi Arif mengemukakan bangsa Indonesia mencita-citakan
sistem hukum nasional yaitu sistem hukum Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi
pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,
nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan dan nilai-nilai keadilan sosial.
400
Istilah paradigma pertama kali digagas oleh Thomas Khun dalam karya utamanya The Structure
of Scientific Revolution. Khun membedakan adanya dua tahap atau periode dalam setiap ilmu,
yakni periode pra paradigmatik dan periode ilmu norma (normal science). Pada periode pra
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a.

Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Bertolak
dari asumsi dasar ini, kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri,
melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Oleh karena itu,
ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau
dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa

untuk

dimasukkan ke dalam skema hukum.
b. Hukum bukan untuk institusi yang mutlak serta final, karena hukum
selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in
the making).
Dengan pemikiran yang demikian, menyerahkan secara penuh
kepada

penafsiran

hukum

berdasarkan

otonomi

teks

hanya

akan

menimbulkan keadilan berdasarkan teks, sedangkan yang hendak dicari
bukanlah keadilan seperti itu tapi suatu makna yang lebih dalam lagi, yakni
keadilan sosial atau keadilan substantif.

402

Keadilan berdasar teks akan

tercipta proses silogisasi antara teks dengan kejadian konkret. Jika kejadian
konkret tersebut mencocoki rumusan teks, kesimpulannya sudah dapat
ditebak yakni teks akan selalu menjadi panduan atau dasar, dan dengan
demikian keadilan berdasar teks tercipta. Singkatnya, keadilan berdasar teks

paradigmatik ini, terdapat sejumlah aliran pikiran yang saling bersaing, tetapi tidak ada satu
pun aliran yang memperoleh penerimaan secara umum.
401
Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Jakarta : Kompas, Hal. 6
402
Satjipto Rahardjo “Penafsiran Hukum yang Progresif” dalam Anthon Freddy Susanto, 2005.
Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna, Cetakan Pertama,
Bandung: Refika Aditama, Hal. 2
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diarahkan pada latar teks hukum positif, diendapkan ke dalam kesadaran
hukum, dan dari kesadaran hukum itu kemudian lahir perilaku hukum.403
Menurut Satjipto Rahardjo gagasan progresif diharapkan dapat
membantu masyarakat ke luar dari kungkungan cara berhukum yang sudah
dianggap baku. Di sini hukum progresif membebaskan dari cara berhukum
yang selama ini dijalankan. Menurut Satjipto juga semua konflik yang terjadi
dalam ranah hukum mulai saat ini harus dihentikan. Terlalu mahal apabila
kepentingan yang lebih besar, yaitu membangun dan menyejahterakan
bangsa, harus dibayar dengan pengurasan energi untuk menyelesaikan
kemelut hukum yang sedang terjadi.404
Menurut Satjipto Rahardjo, sebagai guru besar di bidang hukum
beliau sangat berkepentingan turut menyumbang gagasan demi memulihkan
citra baik Mahkamah Agung. Menurutnya pula berpikir dan bertindak
progresif adalah kuncinya, maka hukum progresif, Mahkamah Agung yang
progresif serta kepemimpinan yang juga progresif merupakan pintu darurat
untuk keluar dari citra buruk itu. Di bawah panji-panji Mahkamah Agung
yang progresif sangat banyak hal dapat dilakukan dan dicapai. Kata progresif
diharapkan menjadi inspirasi untuk melakukan banyak perubahan, koreksi,

403

Satjipto Rahardjo.2009. Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik,
Jakarta: Kompas Hal. 70.
404
Satjipto Rahardjo.2010.Penegakan Hukum Progresif.Jakarta: Kompas. Hal. 142
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dan peningkatan kualitas yang akhirnya akan pelan-pelan meningkatkan citra
Mahkamah Agung.405
Memang perlu ada keberanian melakukan rule breaking dan ke luar
dari rutinitas penerapan hukum, out of the box lawyering. Penegakan hukum
tidak berhenti pada menjalankan hukum secara apa adanya, within the call of
law, melainkan menjadi tindakan kreatif, beyond the call of law. Konsep
progresif memberi peluang besar kepada Mahkamah Agung untuk
mengangkat citranya. Untuk menuju ke arah itu, diperlukan determinasi dan
keberanian Mahkamah Agung mematahkan dominasi cara berhukum selama
ini. Mahkamah Agung tidak berhenti menjadi institut yang menerapkan
hukum, melainkan juga secara visioner membentuk Indonesia masa depan
yang penuh dengan keadilan.406
Tujuan dari criminal justice adalah menciptakan perdamaian dalam
masyarakat dengan memperbaiki konflik yang ditimbulkannya, sehingga
lingkaran penyelesaian harus berpusat pada keseimbangan melalui pemberian
kesempatan terhadap korban (termasuk pelaku) untuk berperan dalam proses
penyelesaian. Fokus penyelesaian harus terhadap pengembalian terhadap
kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan (kerusakan bisa berarti luas) jadi
bisa konsep restitusi dalam pemulihan atau penyelesaiannya tetapi tidak juga
mengharamkan penahanan terhadap pelaku bila hal itu menjadi pilihan

405
406

Ibid. Hal. 168
Ibid. Hal 169-170
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akhir.407 Memberi kesempatan kepada korban untuk berperan dalam
penyelesaian harus dimaknai sebagai suatu kesempatan bagi si pelaku untuk
menyesali perbuatannya, artinya dengan diterimanya pelaku dalam lingkaran
penyelesaian maka hal itu berarti proses penyelesaiannya akan lebih adil bagi
seluruh pihak. Membangun hubungan kembali setelah terjadi suatu tindak
pidana menjadi sangat penting bagi pemulihan keadaan yang telah
terganggu.408
Suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum,
yang harus diselesaikan secara menyeluruh, dengan kata lain proses
penyelesaian suatu tindak pidana bukan saja penyelesaian terhadap
pelanggaran hukum negara dengan cara hanya sekedar memberikan sanksi
pidana semata tetapi proses penyelesaiannya hendaknya juga harus mencakup
penyelesaian terhadap kerugian yang ditimbulkannya baik yang bersifat
materiil maupun immateriil khususnya terhadap korban yang dirugikan. Hal
yang tidak kalah penting adalah proses penyelesaian suatu tindak pidana
harus dimaknai sebagai suatu proses untuk menyelesaian suatu tindak pidana
secara tuntas dan cara mengatasi agar tindak pidana tersebut tidak terulang
lagi di masa yang akan datang.409
Setiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana memang harus
dihukum, namun perlu dipertimbangkan pula dari aspek sosiologis, sebagai

407

Tim Peradi untuk RUU-KUHP. Op. Cit Hal.26
Ibid
409
Ibid
408
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contoh semisal apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah anak-anak atau
nenek-nenek. Apabila pelaku anak-anak, maka dalam hukum pidana terdapat
kekhususan yang disebut dengan pidana anak. Sebagai sarana pembaharuan
masyarakat, hukum pidana anak merupakan bidang hukum yang sangat
penting, karena hukum pidana merupakan bidang hukum yang memiliki
perhatian potensi berkenaan dengan perlindungan anak.410 maka hukuman
yang dijatuhkan tidak harus berupa pidana penjara. Dalam hukum progresif
yang diperlukan ialah tentang bagaimana penyelesaian perkara pidana
tersebut dapat membantu pemulihan hak bagi korban dan menciptakan
kembali harmonisasi sosial sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi.
Artinya perlu dibuat alternatif hukum untuk tindak pidana tertentu sehingga
tidak semua perkara masuk ke pengadilan, hal ini tentunya akan mengurangi
menumpuknya perkara di pengadilan. Hal yang terjadi pada saat ini ialah
keharusan setiap perkara pidana itu diteruskan sampai ke pengadilan dengan
alasan pemberian efek jera bagi pelakunya, namun dengan cara yang
demikian itu apakah benar-benar membuat pelaku jera, dan apakah juga
dijamin pelaku akan meminta maaf kepada korban.
Richard A. Posner dalam bukunya yang berjudul Economic Analysis
of Law di Bab 7 salah satunya membahas tentang The Economic Nature and

410

Supriyanta.2012. Membangun Model Penanganan Tindak Pidana Anak Melalui Sistem
Peradilan Pidana yang Sesuai dengan Prinsip Due Process of Law. Disertasi. Program Doktor
Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Hal.6
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Function of Criminal Law (Sifat ekonomi dan fungsi hukum pidana)
menerangkan sebagai berikut411 :
“The types of wrongful conduct examined in previous
chapters, mainly torls and breaches of contract, subject the wrong-doer
to having to pay money damages to his victim, or sometimes to being
prohibited on pain of contempt from continuing or repeating the wrong
(i.e., enjoined)”
Jenis-jenis perbuatan yang salah seperti pada pelanggaran kontrak, maka pada
pelaku/orang yang menimbulkan kesalahan, harus membayar sejumlah ganti
rugi berupa uang kepada korbannya, dan kadang juga dilarang atau
diperintahkan untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah tersebut.
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh
Soedarto tentang syarat-syarat kriminalisasi. Menurut Soedarto, terdapat
syarat kriminalisasi yang harus didahului oleh pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut412 :
1.

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional;

2.

Penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan
dan mengadakan penganugerahan terhadap tindakan penanggulangan
itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman mesyarakat;

411

412

Judge, US Court of appeals the seventh circuit, Senior Lecturer University of Chicago Law
School Lihat. Richard A. Posner, 1992, Economic Analysis of Law, 4th edition, Boston: Little,
Brown and Company, Bab 7 hal 217
Lihat Yenti Garnasih.2009.Kriminalisasi Pencucuian Uang (Money Laundering).Jakarta :
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal.71
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3.

Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi harus
merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki karena perbuatan
mendatangkan kerugian bagi masyarakat;

4.

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya
dan hasil (cost and benefit principle)
Penerapan gagasan hukum progresif sesungguhnya juga ditemukan

dalam sistem yang digunakan dalam kepolisian, yaitu yang dikenal dengan
diskresi. Jika hukum progresif, sebagaimana uraian di atas, lebih
mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata. Ini
menyebabkan soal diskresi yang dikenal dalam tugas polisi sangat dianjurkan
dalam penyelenggaraan hukum. Artinya, polisi dituntut untuk memilih
dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya
berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk
menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya
berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari pada
ketentuan-ketentuan formal. Dalam konteks diskresi ini, menarik gagasan
Jepang di dalam kepolisian mereka sebagaimana dilaporkan oleh John Owen
Haley, yaitu yang memisahkan antara otoritas (authority) dan kekuasaan
(power). Pikiran legalistik biasanya melihat kepada kewenangan formal
sekaligus sebagai isyarat untuk menjalankan kekuasaan yang lahir dari
kewenangan tersebut. Kewenangan formal dijalankan oleh legislasi dan
aktualisasinya oleh badan-badan pelaksana (enforcement agencies). Artinya,
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kewenangan formal yang diberikan tidak otomatis memberi kekuasaan
kepada badan-badan untuk mengimplementasikan kekuasaan tersebut.
Kewenangan formal sekedar memberi legalisasi, sedang aktualisasi
kekuasaan disebarkan ke masyarakat.413
Hampir di seluruh dunia polisi berurusan dengan pekerjaan
memelihara hukum dan ketertiban. Lebih khusus lagi memerangi kejahatan
dalam masyarakat. Karena spesialisasi dan pembagian kerja yang maikn ketat
dan rinci yang menjadi ciri masyarakat modern, maka pekerjaan polisi pun
menjadi tidak mudah.
Dalam hubungan ini ia akan segera dihadapkan kepada struktur
birokrasi dan hukum modern yang sementara telah menjadi semakin formal.
Sekali pun polisi mengemban tugas memelihara hukum dan ketertiban, tetapi
tugas itu tetap harus dilaksanakannya dalam ruang lingkup dan mengikuti
persyaratan yang disodorkan oleh struktur-struktur tersebut. Satjipto Rahardjo
mencontohkan sebuah pengalaman di mana seorang mahasiswa Ilmu
Kepolisian pada waktu bertugas di suatu wilayah kepulauan yang agak
terpencil. Apabila terjadi suatu tindak kejahatan, maka sesuai dengan
prosedur hukum modern maka ia harus diproses sesuai dengan ketentuan
hukum. Tetapi menjadi masalah bagi perwira polisi tersebut, karena bila
memproses perkara tersebut sampai ke pengadilan maka memakan ongkos

413

Satjipto Rahardjo,2007. Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta: Kompas, Hal. 45-46
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yang tidak sedikit antara lain karena harus berlayar ke daratan. Persoalan
yang dihadapi adalah lalu mau diapakan pelanggar hukum ini.414
Dilihat dari sudut hukum, pekerjaan kepolisian tidak lain berupa
penerapan atau penegakan hukum, dengan demikian, polisi menjadi penjaga
status quo dari hukum. Hal itu mempunyai konsekuensi, apa yang dilakukan
oleh polisi tidak akan menyimpang dari seperangkat kelengkapan bagi
penegakan hukum itu, seperti perundang-undangannya sendiri, doktrindoktrinnya, serta asas-asasnya yang lazim diterima dalam dunia hukum
pidana. Tak heran kalau kemudian muncul sebutan, polisi itu adalah “hamba
hukum”, “aparat penegak hukum”, dan sebagainya. Pemahaman di atas
membawa implikasi tidak ada legitimasi lain untuk polisi, kecuali sebagai
aparat

penegak

hukum,

sehingga

pertanggungjawaban

yang

harus

diberikannya juga semata-mata terhadap hukum yang menjadi “majikannya”.
Dalam konteks pemahaman seperti itu, polisi tidak mempunyai panggilan lain
kecuali menerapkan atau menegakkan hukum. Apabila ia telah membuktikan
sekalian perintah hukum telah dijalankan, maka selesai dan sempurnalah
tugasnya. Gaya pemolisian seperti itu, dikenal dengan sebutan “polisi
antagonis”, yaitu polisi yang memposisikan dirinya berhadap-hadapan dengan
rakyat.415

414
415

Mochtar Lubis. 1988.Citra Polisi.Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hal.174-175
Satjipto Rahardjo,2007.Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan,
Jakarta : Penerbit Kompas, Hal. 30-31
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Ketika polisi memang menjadi pengayom dan pelindung rakyat,
maka bukan hukum yang menjadi patokan utama, tapi hati nurani. Artinya,
ketika ada suatu kasus, yang pertama kali dilihat bukan aturan-aturan hukum
yang berkaitan dengan kasus itu, tapi hal-hal lain di luar hukum. Ia tidak lagi
terkungkung dengan rumusan formal perundang-undangan yang mengancam
hukuman penjara bagi seorang pencuri, tapi melihat kasus itu sesuai dengan
hati dan pikirannya. Polisi yang demikian ini disebut dengan “polisi
protagonis”, yaitu polisi yang mengayomi dan melindungi rakyat kecil. Ia
memiliki kesabaran, keberanian untuk keluar dari aturan hukum tertulis yang
selama ini menjadi majikannya, dedikasi, dan pro rakyat kecil.416 Pemahaman
ini dapat diartikan sudah saatnya polisi menjadi bagian dari masyarakat. Ia
harus peka terhadap kepentingan masyarakat. Di sini yang ditekankan bukan
pada pada pertanggungjawaban secara hirarkhis dan berdasarkan peraturanperaturan, melainkan lebih secara sosiologis mendekatkan kepada masyarakat
dan warganya. Di sini polisi lebih memberikan pertanggung jawaban terhadap
tuntutan dan kebutuhan warga masyarakat secara substansial. Konsep inilah
yang kemudian dikenal dengan community policing.417 Pemerintah termasuk
Polisi tidak dapat mengambil hak milik orang seorang tanpa kewenangan
hukum yang jelas dan pembayaran kompensasi yang wajar. Singkatnya setiap
orang berhak memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan hukum yang
berlaku. Prinsip hak-hak dasar negara itu berlaku di Inggris sejak tahun 1215
416
417

Ibid Hal. 32
Ibid Hal. 33-35
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sebagaimana termuat dalam Magna Charta. Karena itu negara demokrasi
biasanya diidentikan dengan negara hukum. Jika sebuah institusi milik negara
memberantas terorisme dengan cara teror pula, inilah yang disebut terorisme
oleh negara. Terorisme negara jauh lebih berbahaya dari sisi manapun karena
telah menghancurkan sendi-sendi ketatanegaraan. Ia bisa menganeksasi,
menduduki negara lain dengan dalih teroris tanpa ada pembuktian lebih
dahulu bahkan tanpa ada proses peradilan.418 . Intinya sekalipun seseorang itu
disangka teroris atau dihukum sebagai teroris dalam kontek pemidanaan ia
tetap berhak memperoleh keadilan.
Penulis Jerome H Skolnick memakai istilah justice without trial
untuk menjelaskan pekerjaan polisi yang bersifat ganda. Dalam proses
pertukaran yang intensif dengan kenyataan sehari-hari, polisi tidak hanya
menjalankan pekerjaan kepolisian saja melainkan pada hakikatnya merupakan
pekerjaan mengadili dan menjatuhkan keputusan. Kerap dijumpai dalam
kasus yang dihadapai polisi ketika aturan hukum dalam KUHAP tidak
ditemukan atau memang tidak diatur. Polisi bahkan tidak hanya mengadili,
melainkan juga membuat peraturannya sekaligus. Sebagai contoh kasus
adalah dibuatnya ketentuan wajib lapor. Meski banyak ahli hukum menentang
terutama advokat, tapi mereka tidak berani menyarankan kliennya untuk tidak
datang dan tidak melakukan wajib lapor. Sebab meski KUHAP tidak

418

Muhammad Taufiq. Negara Hukum dan Densus 88. Jawa Pos, 7 Oktober 2011
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mengatur, jika seorang tersangka tidak datang dan tidak melakukan wajib
lapor sering kali ia ditahan.419
Beranjak dari pemikiran Holmes dan Pound sebagaimana yang telah
penulis uraikan di depan, maka meskipun pemikiran tersebut berkembang di
Amerika dengan sistem hukum anglo saxon dan atau common law system
yang berbeda dengan sistem hukum civil law atau eropa kontinental
sebagaimana yang dianut di Indonesia. Tetapi pada saat sekarang telah terjadi
convergency antara civil law dan common law, di mana antara civil law dan
common law semakin mendekati satu dengan yang lainnya. Dalam
kenyataannya praktik hukum di Indonesia disadari atau tidak telah banyak
dipengaruhi oleh common law system. Hukum tidak hanya dipandang sebagai
norma positif yang dituangkan dalam Undang-Undang saja tetapi melainkan
juga termasuk hukum tidak tertulis, sehingga untuk menghukum seseorang
tidak hanya didasari kepada peraturan hukum tertulis saja tetapi harus
bertentangan dengan peraturan tidak tertulis, alasan pengecualiannya harus
juga dicari dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas melawan
hukum materiil).
Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka, Maulana Wahiduddin
Khan, dalam bukunya yang berjudul Islam : Creator of The Modern Age
menyatakan sebagai berikut 420:

419
420

Muhammad Taufiq. 2010. Mafia Hukum dan Perilaku Polisi. SINDO, 19 November 2010
Maulana Wahiduddin Khan, Op. Cit. Hal. 117-118.
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“This, in religious terminology, is known as monotheism. The Prophet
not only stated the truth, but also made it a reality by bringing about a
total revolution based on the idea of human equality. In the first phase of
his prophethood, his advocacy of this theory was purely verbal. But on
achieving political domination in Arabia, he was able to put this theory
into practice in his capacity as ruler of a state. In this way, Islam put an
end to discrimination between human beings on the basis of race, colour,
status etc. People were then assigned a high or low status according to
their moral worth.”
(Hal ini, dalam terminology agama, dikenal dengan monoteisme. Nabi
tidak hanya menyatakan kebenaran, tetapi juga membuatnya menjadi
sebuah kenyataan dengan membawa sebuah revolusi total berdasarkan
ide kesetaraan manusia. Pada tahap pertama kenabiannya, advokasi
tentang teori ini adalah murni lisan. Tetapi untuk mencapai dominasi
politik di Arabia, ia mampu untuk menempatkan teori ini kedalam
praktek dalam kapasitasnya sebagai penguasa negara. Dengan cara ini,
Islam mengakhiri diskriminasi antara manusia berdasarkan ras, warna
kulit, status dan lain-lain. Orang itu kemudian diberi status tinggi atau
rendah sesuai dengan nilai moral mereka.)
Suatu terobosan baru cara penyelesaian secara restoratif telah
dilakukan Mahkamah Agung. Banyaknya kasus kecil seperti pencurian 6
piring oleh Rasminah mengusik hati nurani Mahkamah Agung. Mahkamah
Agung telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 mengenai
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Jika sebelumnya yang disebut tindak pencurian ringan yang nilainya kurang
dari Rp 250, kini diubah menjadi Rp 2,5 juta. Dengan dikeluarnya Perma ini
maka jika selama ini kasus pencurian seperti kasus Rasminah tidak bisa
dikenakan lagi Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Kasus-kasus
Rasminah harus dikenakan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan.
Bahkan Harifin Tumpa selaku Ketua Mahkamah Agung pun menilai perkara
seperti Rasminah dan sandal jepit tidak perlu lagi orang itu ditahan, satu hari
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(sidang) saja selesai. Terobosan Mahkamah Agung ini bisa menjadi titik
terang untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, dan juga sebagai bukti
hukum itu untuk manusia sehingga hukum mengikuti perkembangan
peradaban manusia.421
Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma
Nomor 2 Tahun 2012 adalah apabila nilai uang yang ada dalam KUHP
disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana
ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, dan
sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman
paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap
tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan. Acara
pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Selain itu
perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Dalam
penjelasan Perma Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa banyaknya
perkara-perkara tindak pidana ringan yang masuk ke pengadilan adalah
beban, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap
pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses
jalannya perkara pidana sampai masuk pengadilan, pihak-pihak mana saja
yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun
umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada

421

Banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena pasal KUHP yang menyebut pencurian
ringan maksimal kerugian Rp 250. Dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada
lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh
Mahkamah Agung.
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saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan. Menurut Mahkamah Agung
perkara-perkara seperti pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa
dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya lima tahun.
Perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana
ringan (lichte misdrijven) yang seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal
364 KUHP sehingga tidak dapat dikenakan penahanan dan acara pemeriksaan
yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat oleh Hakim Tunggal.
Di tingkat kejaksaan, Penuntut Umum jarang masih jarang
melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun sebenarnya
penuntut umum pun dapat melakukannya dengan tiga bentuk antara lain :
penghentian

penuntutan,

penutupan

perkara

demi

hukum

dan

pengesampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Walaupun tidak
memiliki arti pasti menyelesaikan perkara di luar pengadilan, namun perkara
tersebut tidak sampai ke pengadilan dengan beberapa keadaan khusus. Di
tingkat penyidikan, Kapolri melalui Surat Nomor : B/ 3022/ XII/ 2009/
Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui
Alternatif Dispute Resolution (ADR) menjadi pedoman bagi penyidik untuk
memberlakukan alternatif penyelesaian perkara sebelum dilakukan proses
pidana. Menurut Surat Kapolri tersebut, penegakan hukum terkait dengan
penanganan perkara pidana yang mempunyai kerugian materi/ekonomi sangat
kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR. Penyelesaian
perkara melalui konsep ADR tersebut harus disepakati oleh pihak-pihak yang
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berperkara, namun apabila tidak terjadi kesepakatan baru diselesaikan sesuai
prosedur hukum yang berlaku. Namun, walaupun Surat Kapolri tersebut
mengatur tentang konsep ADR sebagai alternatif penyelesaian perkara
pidana, namun tidak dijelaskan perkara apa sajakah yang dapat diterapkan
konsep ADR tersebut.422
Surat Kapolri di atas menekankan akan pentingnya penyelesaian
perkara pidana melalui pendekatan ADR. Pola penyelesaian masalah sosial
melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain
melalui upaya perdamaian, antara lain ditempuh dengan423:
1.

Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian
materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.

2.

Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus
disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak
terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum
yang berlaku secara profesional dan proporsional.

3.

Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip
pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat
sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.

422

Alternatif
Penyelesaian
Perkara
Pidana.
http://te-effendipidana.blogspot.com/2011/10/alternatif-penyelesaian-perkara-pidana.html.
Diakses
13
September 2013. Pukul. 11.00 WIB.
423
Surat Kapolri Nomor : B/ 3022/ XII/ 2009/ Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang
Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)
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4.

Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus
menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas
keadilan.

5.

Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di
wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus
pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan
untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

6.

Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar
tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif
dengan tujuan Polmas.
Surat Nomor : B/ 3022/ XII/ 2009/ Sdeops tanggal 14 Desember

2009 di atas sejalan dengan konsep penyelesaian perkara pidana dari penulis.
Dalam konsep penulis, setiap tahap penanganan perkara pidana harus
diupayakan perdamaian baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun
pengadilan. Upaya damai di sini diharapkan menghasilkan kesepakatan yang
adil bagi kedua belah pihak. Namun, bila ternyata para pihak tidak mencapai
kesepakatan, perkara pidana tersebut akan diteruskan sampai pada vonis
pengadilan.
Surat Nomor : B/ 3022/ XII/ 2009/ Sdeops tanggal 14 Desember
2009 tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi
dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas
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Polri. Polmas (Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan
tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk
menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri
sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus
dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan
masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara
bersama-sama mampu
permasalahan

di

mendeteksi

masyarakat,

gejala

mampu

yang dapat
mendapatkan

menimbulkan
solusi

untuk

mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta
ketertiban di lingkungannya. Pemolisian Masyarakat (Polmas) sendiri
merupakan Grand Strategi Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok
Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom
serta pelayan masyarakat.424
Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang kajian terhadap konsepkonsep alternatif dalam menyongsong datangnya “era hukum pidana baru
Indonesia”. Ini berarti kajian Ilmu hukum pidana positif harus diimbangi
dengan pengembangan Ilmu Hukum Pidana. Dengan kata lain proses
pengembangan dan pembaharuan hukum pidana dalam rangka menyongsong
“era hukum pidana baru Indonesia” harus juga sudah dilakukan sejak dini di
perguruan tinggi. Strategi pengembangan Ilmu hukum pidana ke arah itu

424

Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri
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dapat ditempuh antara lain dengan memberikan pelajaran Pembaharuan
Hukum Pidana atau Politik Hukum Pidana. Di samping itu dapat pula
diberikan “Perbandingan Hukum Pidana”, karena pengembangan Ilmu
Hukum Pidana dan usaha pembaharuan hukum pidana perlu ditunjang oleh
kajian-kajian komparatif. Rene David dan John E. Brierley menegaskan studi
perbandingan hukum pidana merupakan bagian yang sangat penting dan
diperlukan bagi ilmu hukum serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami
dan mengembangkan hukum nasional. Erat pula kaitannya dengan politik
hukum pidana dan perbandingan hukum pidana, perlu pula dikembangkan
kajian khusus mengenai “hukum yang hidup di dalam masyarakat” di bidang
hukum pidana.425 Pembaharuan hukum pidana juga ditekankan pada tujuan
yang baik langsung atau tidak langsung diarahkan pada upaya perbaikan si
pelanggar dengan sasaran untuk mencegah, menunda, atau mengurangi
hukuman berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Fokus dari pembaharuan
itu adalah hukuman yang diberikan itu harus sesuai dengan individu atau si
pelaku tindak pidana. 426
Sebuah konsep hukum yang memungkinkan ketidakabsahan hukum
harus

425

426

dibedakan

dari

amoralitasnya,

memungkinkan

untuk

melihat

Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong
Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia). Pidato Pengukuhan. Diucapkan pada peresmian
penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang 25 Juni 1994
Natangsa Subakti. 2003. Gagasan Lembaga Pemberian Maaf dalam Konteks Kebijakan
Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Tesis. Program Pasca Sarjana S2 Bidang
Ilmu Hukum/Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hal. 117
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kompleksitas dan berbagai isu yang terpisah, sedangkan konsep sempit
hukum yang menyangkal validitas hukum untuk peraturan bengis mungkin
membutakan kepada mereka. Ini mungkin mengakui informan Jerman, yang
untuk tujuan-tujuan egois dibeli hukuman orang lain berdasarkan undangundang mengerikan, melakukan apa yang melarang moralitas, namun
moralitas juga dapat menuntut negara harus menghukum hanya mereka yang
dalam melakukan kejahatan, melakukan apa keadaan di waktu melarang. Ini
adalah prinsip nulla poena sine lege. Jika terobosan harus dilakukan pada
prinsip ini dalam rangka untuk mencegah sesuatu yang dianggap suatu
kejahatan lebih besar dari pengorbanan, maka sangat penting isu-isu yang
dipertaruhkan diidentifikasi secara jelas. Sebuah kasus hukuman retroaktif
tidak boleh dilakukan agar terlihat seperti kasus biasa hukuman untuk
tindakan ilegal pada saat itu. Setidaknya dapat diklaim untuk doktrin positivis
sederhana

aturan moral bengis mungkin masih hukum,

ini tidak

menawarkan menyamar untuk pilihan antara kejahatan yang dalam keadaan
ekstrim mungkin harus dibuat.427

F. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Hukum sangatlah dekat masyarakat, oleh karenanya hukum tersebut
akan

427

menjangkau

seluruh

aspek

kehidupan.

Brian

Z.

Mohammad Nashihah dan Ronny F. Sompie. Op. Cit. Hal. 237
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Tamanaha428menyampaikan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai
yang disebut “The Law Society Framework” yang memiliki karakteristik
hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen
dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu, ide yang
menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi
hukum adalah untuk mempertahankan “social order”. Komponen kedua
terdiri dari tiga elemen yaitu custom/consent, morality/reason dan positive
law. Custom/consent and morality/reason dapat dipahami dalam pemikiran
Donald Black sebagai culture.
Dalam ilmu hukum dikenal pembagian hukum menjadi hukum
publik dan hukum privat. Dalam pembagian ini hukum pidana termasuk
dalam hukum publik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, penggolongan hukum
pidana ke dalam hukum publik didasarkan pada hubungan hukum yang diatur
dalam hukum pidana. Titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu,
melainkan pada kepentingan-kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada
hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakekatnya
tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang in concreto
langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil
dari kepentingan umum.

428

Satjipto Rahardjo. Pendekatan Holistik Terhadap Hukum. Bacaan untuk Mahasiswa Program
doktor Ilmu Hukum Undip Oktober 2005
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Hukum pidana ini mengatur kepentingan masyarakat di mana
pemerintah bertindak atas nama kepentingan umum. Kepentingan umum di
sini termasuk pula masyarakat. Namun, penegakan hukum pidana di
Indonesia secara normatif tidak melibatkan masyarakat. Justru sebaliknya
masyarakat menjadi obyek dalam hukum pidana, sedangkan subyeknya
adalah aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, dan hakim. Penulis
menilai bahwa karena sifatnya yang publik inilah maka hendaknya
penyelesaian perkara pidana harus melibatkan partisipasi masyarakat.
Masyarakat dapat berpartisipasi melalui sebuah lembaga yang mengawasi
pelaksanaan sistem peradian pidana. Tidak hanya itu, menurut penulis
masyarakat harus terlibat langsung dalam penegakan hukum pidana.
Partisipasi masyarakat ini sangatlah penting, karena dari pandangan
pandangan masyarakatlah dapat dinilai apakah proses penyelesaian perkara
pidana itu dapat mewujudkan keadilan atau tidak. Menulis mencontohkan
pada kasus Lanjar, di sini peran masyarakat begitu besar dalam mengawal
proses peradilan mulai penyidikan hingga vonis Pengadilan Negeri
Karanganyar. Ketika Lanjar ditahan di Pores Karanganyar, muncul reaksi
masri masyarakat, aktivis, dan pengamat hukum. Reaksi dari masyarakat
memang tidak berdasar hukum, akan tetapi berdasar hati nurani. Hati nurani
yang dimaksud ialah rasa iba dan kasihan terhadap anaknya yang bernama
Samto Warih Waluyo. Samto yang saat itu masih duduk di bangku SD
menjadi terlantar karena orang tua satu-satunya ditahan, dan karena kejadian
commit to user
330

331
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

itupun ia tidak mau masuk sekolah. Kejadian ini mengundang rasa
ketertarikan masyarakat untuk bereaksi, hingga akhirnya permohonan
penangguhan penahanan yang diajukan Lanjar diterima.
Contoh lain ialah ketika seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di
Arab Saudi bernama Darsem, terancam hukuman mati karena terbukti
membunuh majikannya. Sebagaimana hukum di Arab Saudi bahwa apabila
pemerintah Indonesia ingin membebaskan Darsem maka harus membayar
diyat sebesar dua juta riyal atau setara empat milyar lima ratus juta rupiah.
Kejadian ini mengundang reaksi pula dalam masyarakat, di mana masyarakat
mengumpulkan sumbangan yang akhirnya diberikan kepada Darsem. Hal
serupa juga dilakukan masyarakat terhadap Ruyati yang juga menjadi
terpidana di Arab Saudi. Namun, dalam kasus ini Ruyati terlanjur telah
dihukum mati.
Menurut penulis penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak
dimonopoli oleh aparat penegak hukum. Justru dalam penyelesaian itulah
masyarakat dilibatkan, sehingga tercapai keadaan yang seimbang. Dalam
observasi penulis di Polsek Jaten dalam Laporan Polisi No.Pol :
LP/12/III/2013/Sek. Jaten yaitu tindak pidana percobaan pencurian dengan
pemberatan, maka penyelesaian perkara tersebut dapat diterima oleh pihak
korban dan pelaku. Penyelesaian dilakukan musyawarah dengan melibatkan
keluarga pelaku, korban, dan masyarakat tempat kejadian perkara. Penyidik
di sini memfasilitasi musyawarah tersebut, dan melaksanakan apa yang terlah
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disepakati dalam musyawarah. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa
perkara ini diselesaikan secara damai, dengan syarat antara pihak keluarga
pelaku dan korban menandatangani perjanjian yang isinya bersedia
mengembalikan kerugian yang diderita korban dan berjanji tidak akan
mengulangi tindak pidana.
Contoh-contoh yang diuraikan penulis di atas jelas menunjukkan
bahwa peran masyarakat sangat efektif dalam membangun keadilan
substansial. Itulah sebabnya penulis berharap model penyelesaian seperti
iniah yang dikembangkan di Indonesia masa depan, sehingga tidak terjadi
penumpukan perkara di Pengadilan.

G. Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial
Dalam melakukan penegakan hukum dan mewujudkan adanya rasa
keadilan, tentunya elemen-elemen penegakan hukum di negeri ini terutama
aparat penegak hukum formal seperti polisi, jaksa, hakim serta advokat perlu
memiliki visi yang sama. Semuanya menyatu pada satu tujuan demi
tercapainya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan. Bila itu sudah dilakukan maka apa yang saat ini sering
diberitakan pada media massa tentang adanya mafia peradilan atau mafia
hukum termasuk makelar-makelar kasus dapat diminimalisir. Tentunya tidak
ketinggalan peran advokat yang tidak hanya memfasilitasi kepentingan
pencari keadilan tetapi lebih dari itu memiliki visi yang sama untuk kemudian
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bersinergi dengan elemen penegak hukum yang lain dalam mewujudkan
hukum itu sendiri.
Dengan mengutip istilah dari Satjipto Rahardjo, pembaharuan
hukum pidana telah “Mendorong peran publik dalam hukum”. Inilah cara
kritis untuk mengungkapkan nilai-nilai atau menggali nilai yang hidup dalam
masyarakat. Living law yang dimaksudkan dalam pembaharuan hukum
pidana ini adalah para pembaru memanfaatkan nilai hukum adat dan agama.
Konsep seperti ini masih ada dalam lingkungan positivisme, namun dengan
bantuan Sociological Jurisprudence. Pembaruan hukum pidana mencoba
keluar dari kungkungan paham positivisme (post positivisme).429
Model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan penulis
meluruskan kembali tujuan dari proses pidana. Tujuan akhir tersebut ialah
mewujudkan keadilan substansial bagi para pihak baik pelaku maupun
korban. Model penyelesaian tersebut mengedepankan asas keadilan dibanding
kepastian hukum. Keadilan substansial yang terwujud ini merupakan
pencerminan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu demi mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Friedman,
dalam penegakan hukum diperlukan pula budaya hukum yang baik. Model
penulis berangkat dari teori konsep hukum responsif yang dikemukakan oleh
Nonet dan Selznick. Sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick,

429

Yesmil Anwar dan Adang. 2008.Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana.Jakarta
: Grasindo Hal xii-xiii
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maka hukum responsif mengandalkan keutamaan tujuan, yaitu tujuan sosial
yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dalam bekerjanya
hukum itu. Dalam teori hukum responsif, Nonet dan Selznick menempatkan
hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan
aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka hukum
mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial
demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Pada akhirnya model
penyelesaian penanganan perkara pidana dari penulis ini menempatkan
keadilan substansial sebagai tujuan yang ingin dicapai.
Menurut penulis, hukum hendaknya tidak diidentikan dengan
undang-undang. Jika hukum diidentikkan dengan undang-undang, maka
apabila terdapat permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan,
maka hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Pendapat penulis ini
tidak hanya berlaku untuk hukum materiil saja, melainkan hukum formil.
Hukum formil berfungsi untuk menjalankan hukum materiil. Namun
demikian bukan berarti apabila hukum formil itu dijalankan sesuai peraturan
perundang-undangan akan terwujud keadilan. Hukum formil mengharuskan
setiap putusan hakim mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini berarti hukum harus sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila, di mana akhir dari setiap penyelesaian perkara pidana
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan yang
diambil pula harus mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
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sebagaimana jiwa dan nilai Pancasila. Pancasila sebagai akar dari cita hukum
bangsa Indonesia memberikan konsekuensi

bahwa dalam dinamika

kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut
akan memberikan koherensi dan direksi (arah) pada pikiran dan tindakan.
Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan
hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas
tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan dan kepastian hukum.430
Dalam

penelitian

ini

Penulis

mempunyai

sebuah

konsep

penyelesaian perkara Pidana tertentu yang lebih mengedepankan keadilan
substansial sebagai wujud dari rekonstruksi sistem peradilan pidana.
Pelaksanaannya dilakukan secara cepat dan efisien. Adapun konsep tersebut
dapat Penulis gambarkan dalam ragaan sebagai berikut :
Kejaksaan (upaya damai)
Polisi (upaya damai)

Pengadilan (upaya damai)

Pelapor

Terlapor

Vonis
Terdakwa

Bagan 5. Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan
Substansial dari Penulis
430

Maryanto.Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Jurnal
Hukum Vol. XXV. No. 1 April 2011. Hal. 436
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Dari ragaan di atas perlu penulis jelaskan konsep penyelesaian
perkara pidana sebagai berikut :

Tabel 3. Penjelasan tahap-tahap Model Penyelesaian Perkara Pidana dari Penulis
No
1

Tahap Penyelesaian
Penyelidikan

Konsep Penulis
a. Penyelidik dan penyidik harus melakukan
oleh TKP dan sejak awal kedua lembaga itu
sudah harus berperan aktif dalam mencari
atau menemukan suatu tindak pidana.
b. Dalam proses penyelidikan yang selanjutnya
akan

berkembang

penyidikan

menjadi

menurut

tingkat

penulis

antara

penyelidik dan penyidik harus berada dalam
satu tim,mereka seharusnya bukan tim yang
bekerja

sendiri-sendiri.

Sering

dijumpai

penyidik tidak memahami perkara sebagai
akibat ia tidak terlibat langsung dalam
penyelidikan.

Namun

ia

memiliki

kewenangan untuk menetapkan saksi atau
tersangka

dengan

kewenangannya

seperti

segala
menahan

atribut
dan

merampas kemerdekaan serta harta benda
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seseorang.
2

Penyidikan

a. Penyidik dalam melakukan penyidikan harus
mengkonfirmasi kebenaran kepada kedua
belah pihak baik pelapor maupun terlapor. Ia
harus secara seimbang memberikan porsi
yang sama dalam beban pembuktian,bukan
cuma kepada pelapor atau korban,tetapi
tersangka pun memiliki hak menunjukkan
kebenaran.
b. Pelapor dan terlapor harus diberikan hak
yang sama untuk membuktikan terjadi atau
tidak

terjadinya

suatu

tindak

pidana,

misalnya : saksi yang meringankan bisa
dihadirkan dalam setiap tingkat pemeriksaan
atau penyidikan. Bukan Cuma di pengadilan
sebagaimana yang kita kenal selama ini.
c. Sejak awal penyidik sudah menawarkan
penyelesaian secara damai antara pelapor dan
terlapor apabila memang perkara pidana
yang

dilaporkan

itu

memungkinkan

diselesaikan secara damai.
3

Penuntutan

a. Jaksa tidak hanya menggali informasi yang
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disampaikan polisi dalam BAP. Ia harus
berani menemukan fakta meta yuridis di
balik

pengakuan

seorang

saksi

atau

tersangka.
b. Dalam memberikan petunjuk, maka jaksa
seharusnya memberikan petunjuk yang sama
pula dari versi tersangka. Selama ini hanya
kepada polisi petunjuk itu diberikan dengan
maksud agar tersangka terbukti bersalah
telah melakukan kejahatan.
c. Jaksa harus memverifikasi jenis-jenis tindak
pidana apa saja yang dapat diselesaikan
melalui

pendekatan

restorative

justice.

artinya petunjuk yang diberikan bias juga
untuk mengarahkan bahwa perbuatan pidana
tertentu bisa tidak dipidana.
d. Penahanan oleh jaksa hanya dilakukan
apabila memang benar-benar diperlukan
(dilakukan secara selektif) dan sebagai upaya
terakhir setelah petunjuk yang mengarah
pada terjadinya upaya perdamaian tidak bisa
ditemukan.
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4

Persidangan

a. Hakim tidak harus terikat pada BAP, artinya
hakim mempunyai hak untuk menggali
kebenaran materiil di luar BAP. Selama ini
yang terlihat dalam sistem peradilan pidana
di Indonesia kebanyakan dalam memberikan
pertanyaan kepada saksi dan terdakwa hanya
mengacu pada BAP. Hakim seolah menjadi
jaksa penuntut umum sekaligus.
b. Hakim harus melihat fakta-fakta metayuridis
dalam kasus yang mereka periksa. Ia juga
bisa meminta konfirmasi pada kedua belah
pihak tentang kualitas pengakuan seorang
saksi atau tersangka. Pengakuan itu diberikan
secara bebas atau dalam tekanan dan rasa
takut.
c. Dalam persidangan hendaknya kedudukan
antara hakim, penuntut umum dan penasihat
hukum adalah sama. Hakim bukan hanya
menggurui dan menasihati terdakwa maupun
penasihat hukum ia juga harus menasihati
jaksa untuk tidak memaksakan kehendak
dalam proses pembuktian.
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d. Hakim haruslah bijaksana dan mendalami
suatu bidang ilmu hukum tertentu. Dan ia
rela mengundurkan diri atau minta diganti
hakim lain jika dari pengalamannya tidak
memadai untuk memeriksa dan memutus
suatu perkara. Karena disiplin ilmunya
memang bukan pada bidang perakara yang ia
tangani atau ia periksa.

Setelah penulis menguraikan kedua model di atas, maka dapat diperoleh
perbandingan antara penyelesaian perkara pidana yang berlaku sekarang dan
model yang ditawarkan penulis sebagai berikut :
Tabel 4. Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana yang diatur dalam KUHAP
dan Model dari Penulis
Penyelesaian Perkara Pidana yang

Model yang ditawarkan penulis

Berlaku Sekarang
Mengedepankan kepastian hukum

Mengutamakan keadilan bagi pelaku
maupun korban

Proses penyelesaian perkara tidak Penyelesaian sangat memperhatikan
mempertimbangkan
kerugian

yang

diderita

besarnya besarnya
korban, korban.

kerugian
Apabila

yang
kerugian

diderita
yang
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artinya

apabila

kerugian

yang diderita korban tergolong kecil, maka

diderita sangat kecil masih tetap dapat diselesaikan secara cepat tanpa
diproses hingga persidangan

harus

melalui

tahap

penuntutan

maupun di persidangan
Beban pembuktian hanya ada pada Beban pembuktian seimbang antara
penuntut umum

penuntut umum dan terdakwa. Di sini
penuntut
membuktikan

umum
karena

diwajibkan
ialah

yang

membuat surat dakwaan, sedangkan
bagi terdakwa ia dibebani kewajiban
membuktikan apabila ia menyangkal
atau membantah terhadap hal-hal
yang didakwakan.
Tidak

dikenal

adanya

lembaga Apabila korban atau keluarga sudah

pemaaf dari korban atau keluarganya

memaafkan dan mendapat kompensasi
/ganti kerugian dari pelaku, maka
perkara tidak dilanjutkan ke tahap
penuntutan

Tidak dikenal perdamaian baik di Dimungkinkan adanya
tingkat

penyidikan,

maupun persidangan

perdamaian

penuntutan, antara pelaku dan korban di segala
tingkat, bahkan sejak awal penyidik
harus menawarkan kepada pelaku
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untuk melakukan tindakan atau upaya
membayar ganti rugi kepada korban.
Bantuan

hukum

merupakan

hak,

bagi

terdakwa Terdakwa

kecuali

harus

didampingi

oleh

pada penasihat hukum dengan dana alokasi

perkara pidana yang ancamannya bantuan hukum dari negara bagi yang
lima

tahun

atau

lebih.

(Pasal tidak mampu.

KUHAP)
Tidak dikenal adanya penyelesaian Terdapat
perkara pidana di luar Pengadilan, perkara
hanya sebatas alternatif

regulasi
pidana

pengadilan,

penyelesaian

tertentu

terutama

di

yang

luar
nilai

kerugiannya kecil

Guna mendukung konsep yang ditawarkan penulis di atas, di sini
penulis mengutip pendapat Braithwaite yang menegaskan pendapatnya
tentang desain sistem peradilan sebagai berikut :
“Braithwaite argues for varied responses to people, organisations,
and states, which make it easier for offenders to admit they have done
something wrong and to address their behaviour. What are the
incentives for admission? Among them are that a person’s behaviour
is approached in a problem-solving way, and the aim is to maximise
re-integration and minimise stigmatisation. The incentive for
offenders, victims, and their supporters is a frank and freeranging
discussion of anything that is relevant to the offender’s behaviour. The
main players are permitted to speak directly to each other; their
conversations are not restricted by legalism, legal relevances, and
lawyers’ self-interests.”
(Braithwaite berpendapat untuk tanggapan yang bervariasi dari orang,
organisasi dan negara yang memudahkan pelaku mengakui mereka
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telah melakukan sesuatu yang salah dan untuk mengatasi perilaku
mereka. Apa insentif untuk pengakuan? Diantaranya adalah perilaku
seseorang didekati dengan cara pemecahan masalah dan tujuannya
untuk memaksimalkan re-integrasi dan meminimalisasi stigmatisasi.
Insentif bagi pelaku, korban, dan para pendukung mereka adalah
sebuah diskusi terbuka dan bebas dari apapun yang relevan dengan
perilaku pelaku. Pemain utama diperbolehkan untuk berbicara secara
langsung satu sama lain; percakapan mereka tidak dibatasi oleh
legalisme, relevansi hukum, dan kepentingan pribadi pengacara).431

Dengan diterapkannya sistem campuran dalam sistem peradilan
pidana maka sistem inquisitoir tidak lagi dipergunakan secara signifikan. Di
negera-negara Uni Eropa misalnya terutama yang menganut sistem hukum
common law, terdapat bentuk sistem di antaranya the adversary model.
432

Adversary model ini merupakan sebuah rekonstruksi lembaga peradilan di

Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Menurut Marwan Effendy
dalam merekonstruksi lembaga peradilan agar mempunyai jiwa nilai-nilai
Pancasila harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut433:
1.

Aspek religiusitas digunakan sebagai perekat lembaga peradilan bukan
menjadi alasan pemecah belah masyarakat Indonesia;

2.

Rekonstruksi lembaga peradilan memperhatikan masalah hak asasi
manusia dan peka terhadap isu gender;

431

Kathly Daly. Op. Cit. Hal. 113
Moh. Hatta.Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu
(Dalam konsepsi dan implementasi). Yogyakarta : Galangpress.Hal 32
433
Marwan Effendy.2012.Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan
Hukum Pidana.Jakarta : Referensi. Hal. 16
432
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3.

Lembaga peradilan mencermati isu global seperti kejahatan finansial,
terorisme, ingkungan hidup dan peanggaran HAM yang berat serta
memperhatikan pluralisme dan kekhasan masyarakat adat Indonesia;

4.

Mengedepankan

penyelesaian

perkara

alternatif/mediasi

dan

mengembalikan posisi pidana sebagai ultimum remidium;
5.

Melengkapi keadilan retributif dengan keadilan reformatif sehingga
pengembalian dan pemulihan aset menjadi ha yang utama.
Sistem

peradilan

pidana

dalam

bentuk

adversary

model

menggunakan sistem antara lain434 :
1. Prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu sengketa (dispute)
antara kedua belah pihak yang berperkara, yaitu Jaksa Penuntut
Umum dengan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, secara teoritis
mempunyai kedudukan yang sama di muka pengadilan;
2. Tujuan utama sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas adalah
menyelesaikan sengketa (dispute) yang terjadi akibat suatu tindak
pidana;
3. Penggunaan kata pengajuan sanggahan atau pernyataan (pleading)
serta adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya
merupakan keharusan tetapi justru merupakan hal yang sangat
relevan. Hal ini karena dengan cara demikian justru memperkuat
eksistensi adanya suatu kontes antara pihak yang sedang berperkara

434

Moh. Hatta.Op. Cit. Hal 32-33
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(terdakwa dan jaksa penuntut umum) yang telah secara terstruktur
mengatur jalannya sistem peradilan;
4. Para pihak mempunyai fungsi yang jelas, peranan penuntut umum
melakukan dakwaan dan tuntutan, terdakwa menjawab dengan
menolak dakwaan dan menentukan fakta mana yang akan diajukan di
persidangan.
Setelah semua proses selesai, hakim segera dapat menjatuhkan
putusannya. Pada adversary model kebenaran hanya dapat diperoleh dengan
mengungkapkan dan memberikan hak serta kesempatan yang sama kepada
para pihak. Dalam adversary model menganut beberapa prinsip sebagai
berikut 435:
1. Proses pemeriksaan harus bersifat formal dan kontinyu atas dasar
praduga tindak pidana telah dilakukan (presumption of guilt);
2. Tujuan utama prosedur di atas untuk mengetahui apakah perbuatan
yang dilakukan tersangka/terdakwa merupakan kasus pidana yang
dapat dijatuhi hukuman;
3. Penelitian terhadap fakta yang diajukan para pihak (penuntut umum
dan terdakwa);
4. Kedudukan masing-masing mandiri dan sederajat;
5. Semua sumber informasi yang dapat dipercaya boleh dipergunakan
untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan maupun di persidangan.

435

Ibid. Hal 33
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Dalam perkembangan perlindungan terhadap anak juga berkembang
konsep restorative justice yaitu konsep penyelesaian konflik yang terjadi
dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana
yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat,
dan penengah). Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan
tindakan atau hukuman yang tepat terhadap pelaku. Tindakan atau hukuman
yang diberikan bermanfaat bagi pelaku, masyarakat dan korban merasa
kerugian dan ketidakseimbangan serta ketidaktertiban dalam lingkungannya
sudah pulih kembali dengan hukuman yang telah dijatuhkan. Konsep diversi
dan restorative justice adalah dua konsep yang masih baru untuk masyarakat
Indonesia. Konsep diversi dan restorative justice adalah dua konsep yang
berbeda, akan tetapi kedua konsep tersebut bertujuan untuk memberikan
perlindungan terhadap pelaku tindak pidana.436Restorative Justice dan diversi
itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia
sebagaimana makna yang terkadung dalam Pancasila, sehingga restorative
justice itu sendiri merupakan suatu konsep yang telah diterapkan dalam
masyarakat Indonesia. Nilai musyawarah untuk mencapai mufakat untuk
menyelesaikan perkara yang ada dalam masyrakat Indonesia, bahkan telah
menjadi nilai dari ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Di samping itu praktik
hukum adat yang berorientasi pada penegakan budaya suatu masyarakat telah
menunjukkan perhatian pada kepentingan korban baik materiil atau
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immateriil. Praktik-praktik ini tidak lain merupakan restorative justice yang
telah menjadi tradisi masyarakat hukum adat di Indonesia.437
Penulis di sini membandingkan kedua konsep tersebut dalam kasus
kecelakaan yang dilakukan oleh Rasyid Rajasa. Sebagaimana telah diutarakan
di BAB IV, pihak Rasyid telah memberikan santunan kepada para korban dan
keluarganya. Atas sikap tersebut pihak korban dan keluarga menerima dan
bersedia damai. Di persidangan, perdamaian antara rasyid dan korban ini pun
menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim, dan hasilnya Rasyid dijatuhi
hukuman percobaan. Menurut Penulis hal ini seharusnya bisa diterapkan pula
terhadap kasus-kasus serupa yaitu manakala telah terjadi perdamaian antara
pelaku dan korban maka yang dibutuhkan adalah terciptanya kembali
harmonisasi sosial seperti sebelum terjadinya tindak pidana.
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