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MOTTO 

"Wahai orang-orang yang beriman ! Bertaqwalah kepada Allah sebenar-

benamya taqwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan 

muslim." 

(Qs. Ali-Imron: 102) 

Ku persembahkan kepada: 

• Ayahanda A.Tarmizi dan 

• Ibunda Herlini tercinta 

• Saudara-Saudaraku tersayang 

• Agama, bangsa dan Negara 

• Teman dan Sahabat-sahabat terdekatku 

• Pacarku yang selalu memberi semangat 

• Almamater ku 



JUDUL SKRJPSl : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
MENJATUHKAN PIDANA KURUNGAN 
SUBSIDER MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA 

Penulis, Pembimbing 

TANTRI NOPRANSYAH LUIL MAKNUN, SH. M H 

ABSTRAK 

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan 

Subsider menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? 
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana kurungan subsider menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ? 

Seiaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui 
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan Subsider dan 
penjatuhan pidana kurungan subsider menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 
yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud 
untuk menguji hipotesa. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data 
primer dan data skunder yang telah diperoleh seianjutnya diambil secara 
kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif, pada tahap akhir akan 
dilakukan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan subsider 

yaitu hakim harus mempertimbangkan segala hal ikhwal yang 
meringankan maupun yang memberalkan sehingga putusannya benar-
benar berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab. 

2. Penjatuhan pidana kurungan subsider menurut Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana adalah apabila si terdakwa tidak dapat membayar uang 
pengganti denda maka terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan. 

iv 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks 

menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi secara tradisional 

meningkat menjadi kejahatan yang sifatnya inkonvensional, yang 

semakin lama menjadi semakin kompleks untuk merumuskan norma 

hukum penegakannya. Oleh karena itu menimbulkan pula aturan 

ketentuan hukum pidana yang bersifat peraturan khusus dengan 

ketentuan aturan-aturan dari berbagai bentuk penyimpangan dari pada 

hukum pidana umum yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).'^ 

Kejahatan yang sifatnya inkonvensional dapat menyentuh kepada 

kepentingan hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan dan 

lain sebagainya, yang dapat dinyatakan sebagai perilaku jahat dan 

dengan menggunakan modus operandi dan kualitas yang semakin sulit 

untuk dijangkau oleh aturan hukum pidana yang ada sekarang ini. Salah 

satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum 

pidana adalah kejahatan penyelundupan, diantaranya penyelundupan 

'* Bambang Poemomo, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Yokyakarta, Bina 
Aksara, 1983, Hal. 11. 
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wanila, anak, narkoba, senjata, dan lain sebagainya. 

Kejahatan penyelundupan ini memang menjadi sulit dijangkau 

karena biasanya pelaku tindak kejahatan ini sangat hati-hati dalam 

proses pelaksanaannya, tidak hanya di negara Indonesia saja namun juga 

menghinggapi hampir semua negara dibelahan dunia sekarang ini. 

Untuk merealisasinya perlu dilakukan upaya penetapan sanksi 

pidana. Pidana yang ditetapkan adalah pidana yang diharapkan dapat 

menunjang tercapainya tujuan. Oleh karena ituiah perlu dilakukan 

penelitian yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan bersama. 

Apabila ukurannya harus diorientasikan pada tujuan pidana 

seperti yang dirumuskan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional di 

dalam konsep Rancangan Buku KUHP Tahun 1997/1998, maka tujuan 

pembenan pidana dirumuskan sebagai berikut: 

2. Pemidanaan bertujuan untuk : 

a. Dapat mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. 

b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian 

menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk 

hidup bermasyarakat. 

c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana dan 

memulihkan serta mendatangkan rasa damai untuk kemudian 

dapat hidup bermasyarakat. 
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d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

3. Pemidanaan dimaksudkan tidak untuk menderitakan dan tidak 

diperkenankan merendahkan martabat manusia.̂ ^ 

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa apabila berorietansi pada 

tujuan Pidana menurut konsep di atas, dalam penelitian mengenai 

efektifitas penjatuhan pidana adalah sampai seberapa jauh pengaruh 

pidana itu terhadap: 

1. Terpidana; 

2. Calon pembuat atau pembuat potensial; 

3. Masyarakat. 

Apabila ditinjau lagi masalah pemidanaan yang dilihat dari sudut 

penegakkan hukum tersimpul pula pendapat dari W. Clifford yang 

menyatakan : "Peningkatan kejahatan telah cukup untuk menarik 

perhatian mengenai tidak efisiennya struktur penegakkan hukum pidana 

yang sekarang ada sebagian suatu mekanisme untuk mencegah 

kejahatan". 

Atas dasar tersebut Sudarto menyatakan : 

"Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu 

sarana untuk social depence dalam arti melindungi masyarakat terhadap 

kejahatan dengan memperbaiki atau pemulihan kembali {rehabilitatie) si 

' Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Politik, Bandung, Alumni, 1994, 
Hal. 24. 
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pembuat tanpa hams mengurangi nilai atau suatu keseimbangan 

kepentingan perorangan atau pembuat.̂ * 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30 KUHP antara lain 

bahwa : 

a. Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kumngan (ayat) 

b. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan 

paling lama adalah enam bulan (ayat 3). Jika ada pemberatan denda 

karena ada perbarengan atau pengurangan karena ketentuan yang 

terdapat pada pasal 52 dan 52 a, maka kumngan pengganti paling 

lama dapat menjadi delapan bulan (ayat 5). 

c. Lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian, jika dendanya 50 

sen atau kurang dihitung satu hari jika lebih dari 50 sen, tiap-tiap 50 

sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang 

tidak cukup 50 sen (ayat 4). 

Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 30 di atas ada 

ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat digunakan untuk 

menjamin agar terpidana dapat membayar dendanya. 

Menumt KUHP, altematif yang dimungkinkan dalam hal 

terpidana tidak mau dan tidak mampu untuk membayar dendanya 

hanyalah dengan mengenai pidana kurungan pengganti. Walaupun 

sebenamya pidana kumngan pengganti tersebut hanyalah sebuah 

Ibid, Hal 92. 
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hukuman pengganti, tidaklah cukup efektif untuk memberantas 

pelaku kejahatan yang ada di Indonesia, terutama tindak pidana 

penyelundupan. 

Namun dengan dilakukannya hukuman pengganti tersebut 

diharapkan dapat mengurangi kejahatan yang ada di Negara Indonesia 

disamping itu juga diharapkan kiranya penerapan sanksi pidana denda 

juga dilakukan sehingga dapat mengganti kemgian keuangan negara. 

Dengan demikian belapapun tingginya pidana pembayaran uang 

pengganti yang dijatuhkan apabila terpidana tidak mau untuk 

membayar, konsekuensinya adalah hanya dikenakan pidana kumngan 

pengganti denda maksimum hanya 6 bulan atau dapat menjadi paling 

lama 8 bulan kalau ada pemberatan denda. 

Dalam hal yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang 

dapat menghasilkan keuntungan materiil yang sangat memgikan 

keuangan negara misalnya kompsi, penyelundupan, perampokan bank, 

dan lain sebagainya, maka ini berarti iapun tetap menikmati 

hasilnya. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi 

ini penulis mengambil judul : "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENJATUHKAN PIDANA KURUNGAN SUBSIDER MENURUT 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam skripsi ini yang menjadi 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan 

subsider menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? 

2. Bagaimanakah penjatuhan pidana kurungan subsider menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan. 

Mengingat begitu luasnya materi yang ada, untuk itu penulis 

hanya membatasi pada ruang lingkup pidana kurungan pengganti denda 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertimbangan 

Hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. 

Pembatasan ini dilakukan agar nantinya baik itu permasalahan dan 

pemecahannya akan terarah dan terpadu, guna untuk mendapatkan 

pemahaman yang utuh dan sistematik tetapi tidak menutup 

kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang lebih relevan yang 

ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan 

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan subsider 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga permasalahan 

ini dapal terjawab dengan jelas baik secara teori maupun praktik. 
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Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum 

pidana. Sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang 

dipersembahkan kepada almamater. 

D. Metode Penelitian. 

Seiaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri 

prinsip-prinsip hukum, dan sistematika hukum terutama yang seiaras 

dengan tujuan yang hendak di capai untuk membahas permasalahan 

yang timbul, terutama yang bersangkut paut dengan pidana kurungan 

pengganti denda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka 

penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat 

deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Penelitian 

Kepustakaan (Library research). Digunakan untuk memperoleh data 

sekunder yang berasal dari kepustakaan yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini. Data ini terdiri atas : 

a. Bahan hukum primer, berasal dari Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. 

b. Bahan hukum sekunder, berupa teori dan pendapat para ahli. 

c. Bahan hukum tersier, pelengkap dari bahan hukum primer dan 

sekunder. 
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Data yang telah terkumpul diolah kemudian disusun dan 

klasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan (daftar isi) yang 

telah dibuat dan seianjutnya dianalisa untuk menjawab permasalahan 

yang menjadi objek penulisan ini, kemudian dikonstruksikan ke dalam 

suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran. 

. Sistematika Penulisan 

penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 

4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dan 

metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB 11 : Merupakan tujuan pustaka yang berisi paparan tentang 

Kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 

BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang 

hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum 

yang diangkat. 

BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di 

format dalam kesimpulan dan saran. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pemidanaan dan Pidana Kurungan. 

Hukum Pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan yang dikaitkan dengan suatu sanksi 

berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus, dengan 

kata lain bahwa Hukum Pidana adalah sistem norma-norma yang 

menentukan tindakan-tindakan mana yang boleh dilakukan dan dalam 

keadaan yang bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan serta hukuman 

apa yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut. 

Dalam melaksanakan haknya untuk mempidana, negara 

harus didasarkan pada hukum pidana dalam arti objektif, artinya hak 

negara untuk memidana itu baru timbul setelah dalam hukum pidana 

objektif ditentukan perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan 

pidana. 

Negara tidak dapat menggunakan haknya untuk memidana 

secara sewenang-wenang, hak negara ini dibatasi oleh hukum pidana 

dalam arti objektif. 

Peraturan yang dirumuskan dalam hukum pidana pada pokoknya 

terdiri dari norma atau kaidah dan sanksi, norma dapat berupa berbagai 

9 
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larangan (Verbod) atau keharusan (Gebod), keduanya dirumuskan 

dalam suatu ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang, norma 

sebagai patokan membatasi hak-hak penduduk sebagai perseorangan 

dan mengatur haknya terhadap orang Iain, pembatasan ini diperlukan 

karena dalam menjalankan haknya itu dapat timbul pertentangan antar 

orang perorangan, dengan demikian pembatasan hak dimaksudkan 

guna mencapai ketertiban hukum. 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

merupakan salah satu sumber hukum positif dari Hukum Pidana di 

Indonesia tidak ditemukan pengertian secara jelas tentang apa yang 

dimaksud dengan pidana kurungan itu sebenamya. KUHP hanya 

menentukan lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan. 

Menumt Kamus Besar Bahasa Kontemporer pengertian 

kurungan dapat diartikan sebagai suatu hukuman Penjara. Sedangkan 

pengertian penjara Itu sendiri adalah bangunan tempat mengurung 

orang hukuman, lembaga pemasyarakatan.'*' 

Menumt Kamus Besar Bahasa Indonesia kumngan dapat 

diartikan sebagai suatu hukuman Penjara.̂ * 

Peter Salaim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modem 
English Press, Jakarta 1991, Hal. 1127. 

'̂ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Balai Pustaka, Jakarta 1989, Hal. 480. 



Sedangkan menurut J.T.C. Simorangkir, penjara adalah 

kurungan, tahanan yang diberikan sebagai hukuman atau suatu tindak 

pidana yang telah dilakukannya.^* 

Menurut Andi Hamzah, penjara adalah rumah, gedung, 

bangunan atau tempat yang digunakan untuk mengurung orang-orang 

yang telah dijatuhi hukuman/* 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diberi suatu 

kesimpulan bahwa yang dimaksud pidana kurungan pada prinsipnya 

adalah sama dengan pidana penjara. Pidana kurungan itu juga 

merupakan pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak, 

perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana yang dilakukan 

dengan menutup orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan 

untuk jangka waktu tertentu dan mewajibkan orang tersebut untuk 

mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 

pemasyarakatan (LP). Akan tetapi dalam berbagai hal pidana 

kurungan ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan kepada 

penjara pidana.** 

' J.T.C. Simorangkir, Kamus Hukum, Aksara Baru. Jakarta, 1987. Hal.123. 
^ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal. 339. 

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Peneraparmya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Hal.471 



B. Pengertian Pidana Kumngan Pengganti Denda dan Kerugian. 

1. Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Denda 

Pidana kumngan mempakan jenis dari pidana pokok yang ketiga 

yang telah dicantumkan didalam pasal 10 KUHP Indonesia. 

Menumt penjelasan yang terdapat didalam Memorie van 

Teolichting (MvT) dimasukkannya pidana kumngan ke dalam KUHP 

itu mempakan suatu kebutuhan, hal ini dikarenakan oleh 2 kebutuhan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat 

sederhana bempa pembatasan kebebasan bergerak atau suatu 

virheidstaf yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang 

sifatnya ringan. 

2. Oleh karena akan perlunya suatu bentuk pidana bempa suatu 

pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu 

mengekang bagi delik-delik yang menumt sifatnya tidaklah 

menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu 

maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya. 

Pidana kumngan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pidana 

pokok atau als pincipale atau pun sebagai pengganti atas als 

vervangende dari pidana denda. 



Pidana kurungan dapat merupakan suatu pengganti dari pidana 

yang tidak terbayar oleh seorang terpidana yang telah dijatuhi putusan 

oleh hakim. 

Ketentuan umum mengenai pidana kurungan pengganti pidana 

denda ini dapat kita lihat dalam KUHP Buku I , khususnya yang 

terdapat pada pasal 30 dan 31 KUHP. Pasal 30 KUHP menyatakan : 

(1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya tiga puluh lima sen 

(2) Jika dijatuhkan hukuman denda tidak dibayar, maka dapat diganti 

dengan hukuman kurungan. 

(3) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 

satu hari dan selama-Iaraanya enam bulan. 

(4) Dalam putusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda tujuh rupiah 

lima puluh sen atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti 

denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka 

tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen diganti tidak lebih dari satu 

hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah lamanya 

satu hari. 

(5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan 

bulan, dalam hal mana maksimum denda dinaikkan, karena 

beberapa kejahatan atau karena hal-hal yang telah ditentukan 

didalam pasal 52. 

(6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. 
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Pasal 31 KUHP menyatakan : 

(1) Si terhukum boleh menjalani hukuman kurungan dengan tiada 

menunggu habisnya tempo/waktu untuk membayar denda. 

(2) Setiap waktu ia berhak melepaskan dirinya dari hukuman kurungan 

itu dengan membayar dendanya. 

(3) Dengan membayar sebagian dari denda, baik sebelum maupun 

sesudah mulai dijalani hukuman kurungan, dapatlah dibebaskan 

dari hukuman pengganti itu, sepadan dengan bagian denda yang 

dibayar. 

Selain itu di dalam Konsep Rancangan KUHP yang telah 

disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana 1997, juga terdapat ketentuan 

mengenai pidana kurungan pengganti denda itu yaitu pada Buku I, 

mengenai Ketentuan Umum Bab IV yaitu pasal 82 dan pasal 83, yang 

menyatakan : 

Pasal 82 yang menyatakan : 

(1) Denda harus dibayar dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan 

hakim. 

(2) Jika denda sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) tidak dibayar 

dalam tenggang waktu ditetapkan, maka untuk denda yang dibayar 

tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. 

(3) Jika dalam pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) tidak memungkinkan, maka denda yang 
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tidak dibayar tersebut diganti pidana kerja sosial, pidana 

pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan denda tersebut 

tidak melebihi denda Kategori I . 

(4) Lamanya pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. 

Pasal 83 yang menyatakan : 

(1) Jika ada pemberatan pidana denda karena ada perbarengan, 

pengulangan, atau karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 58 dan 59, maka pidana penjara pengganti paling lama 8 

(delapan) bulan. 

(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diganti 

seluruhnya dengan pidana penjara, maka lama pidana pengganti 

ditetapkan dalam putusan hakim, dengan ketentuan untuk tiap Rp. 

1.500,- (seribu lima ratus rupiah) tidak lebih dari 1 (satu) hari. 

(3) Jika sebagian pidana denda diganti dengan pidana penjara, maka 

lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. 

Pidana kurungan pengganti denda ini biasanya dijatuhkan 

secara altematif. Altematif maksudnya adalah terpidara dapat memilih 

salah satu dari pidana yang telah ditetapkan oleh hakim. Sesuai 

dengan ketentuan tersebut yang diatur dalam pasal 103 KUHP yang 

menyatakan : "Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Bab I 

sampai Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan 
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yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan 

pidana." 

2. Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Kerugian 

Tindak pidana penyelundupan merupakan suatu perbuatan yang 

merugikan keuangan dan perekonomian Negara salah satu bentuk 

tindak penyelundupan seperti penyelundupan TKI, hal ini tentu sangat 

merugikan perekonomian negara serta menghambat jalannya 

pembangunan. Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 30 ayat (2) 

KUHP menyatakan bahwa apabila pembayaran pidana denda tidak 

dapat dilaksanakan oleh terpidana maka dapat diganti dengan pidana 

kurungan. Namun walaupun didalam ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP 

memungkinkan pelaksanaan pidana kurungan pengganti kerugian, tapi 

pada kenyataannya apabila ketentuan tersebut diterapkan dalam tindak 

pidana penyelundupan maka hal tersebut akan bertentangan dengan 

ketentuan pasal 30 ayat (6) KUHP yang menyebutkan bahwa : "pidana 

kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh dari delapan bulan." 

Misalnya saja dalam suatu putusan pidana, terhadap pidana 

denda dijatuhkan pidana subsider enam bulan, kemudian untuk pidana 

pembayaran uang pengganti kerugian tersebut dijatuhkan pula pidana 

kurungan pengganti selama enann bulan, maka hal tersebut berarti 

dalam suatu putusan pidana terdapat pidana subsider yang jumlahnya 

dua belas bulan atau satu tahun. 



17 

Pada hakekatnya terhadap pembayaran uang pengganti ini tidak 

dapat dijatuhkan pidana subsider berupa pidana kurungan pengganti 

kerugian. 

Dalam ketentuan SEMA RI No. 4 Tahun 1988 tanggal 7 Jul! 

1988, telah memuat ketentuan : 

a. Terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak 

dapat ditetapkan pidana kurungan sebagai ganti apabila uang 

pengganti itu tidak dapat dibayar oleh terpidana. 

b. Eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti apabila 

dilaksanakan oleh jaksa tidak lagi memerlukan campur tangan 

pihak pengadilan, misalnya dalam bentuk izin penyirtaan yang 

dituangkan dalam penetapan, dan Iain-lain. Hal ini didasarkan 

pada pendapat bahwa izin penyitaan terhadap barang-barang milik 

terpidana adalah masih merupakan pelaksanaan dari apa yang 

sudah diputus oleh majelis hakim. 

c. Baru apabila seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah 

barang-barang yang dimiliki terpidana tidak mencukupi lagi, 

sisanya apabila tidak ditagihkan oleh pihak Kejaksaan pada lain 

kesempatan harus diajukan melalui gugatan perdata di Pengadilan 

Negeri. 

Jelas bahwa terhadap pembayaran uang pengganti kerugian 

kepada negara tidak dapat dijatuhkan pidana kurungan pengganti. 
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Apabila hal ini ditetapkan maka seorang terpidana akan memilih pidana 

kurungan pengganti untuk mengganti kewajiban membayar pidana 

pengganti kerugian dari pada harus membayar kerugian itu dengan 

harta bendanya. Selain itu juga seandainya terpidana itu juga dijatuhi 

hukuman pidana penjara, pidana denda subsider pidana kurungan 

pengganti kerugian itu, karena diluar penjarapun belum tentu ia akan 

mampu menghasilkan uang yang banyak untuk mengganti kerugian 

negara tersebut, sehingga pidana pembayaran uang pengganti 

merupakan suatu pidana yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan 

dengan harta kekayaan milik si terpidana. 

Selain itu juga terhadap penyitaan harta kekayaan terpidana itu 

dapat juga diterapkan ketentuan pasal 39 KUHAP ayat (1), yaitu : 

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau 

sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana. 

2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana atau digunakan untuk mempersiapkannya. 

3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 

tindak pidana 

4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 

pidana 

5. benda yang mempunyai hubungan secara langsung dengan tindak 

pidana yang telah dilakukan. 
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untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan undang-undang 

hukum pidana teriebih dahulu/* 

Di dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

Amandemen keempat dikatakan negara, termasuk di dalatnnya 

Pemerintah dan Lembaga-lembaga negara yang lain dalam 

melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum 

atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. 

Jadi didalam penjelasan tersebut dapat dikatakan, Negara atau 

pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara dapat melaksanakan 

tindakan-tindakan apapun, namun harus dilandasi oleh hukum dan 

harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai kaidah-kaidah hukum yang 

berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia. 

Hakim mempunyai kebebasan yang bebas dalam menjatuhkan 

pidana atau menyelesaikan masalah baik pidana maupun perdata, 

artinya tidak ada lembaga negara lainnya yang dapat ikut campur 

tangan dan atau mempengaruhinya. Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1970 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa 

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan berdasarkan Pancasila, demi 

'̂ Djoko Prakoso, Masalah Pembenan Pidana Dalam Teori dan PrakJek, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 15 
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terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia". Dari ketentuan 

ini dalam penjelasan resminya dikemukakan bahwa "Kekuasaan 

Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya 

Kekuasaan Kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan 

Negara lainnya dan kebebasan dari kekuasaan direktiva dan 

rekomendasi yang datang dari pihak extrajudiciil kecuali dalam 

pelaksanaan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas 

daripada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari 

dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, sehingga 

keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat 

Indonesia". Dilihat dari ketentuan Pasal I dan penjelasan resminya ini 

dan merupakan asas umum Hukum Acara Indonesia, maka secara 

terarah dan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur 

tangan kekuasaan lembaga negara lainnya tidak berarti dapat sewenang-

wenang dan absolut menyelenggarakan tugasnya melainkan wajib 

memperhatikan secara benar "Perasaan adil bangsa dan rakyat 

Indonesia". Dan dalam menyelesaikan setiap masalah yang berupa 

mengadih suatu perkara, maka Hakim yang memiliki kebebasan dan 

dijamin oleh Undang-undang itu tidak boleh subyektif. Artinya 

kebebasan Hakim dalam mengadih suatu perkara wajib mencerminkan 

perasaan keadilan masyarakat dan bukan perasaan keadilan Hakim itu 



sendiri. Dengan berpegang kepada obyektifitas diri disamping 

memperhatikan secara wajar adanya pemilikan persamaan kedudukan 

hukum bagi setiap warga negara, maka hakim dan penegak hukum 

lainnya akan dapat memberikan perasaan adil dan kebenaran dalam 

menyelesaikan setiap perkara. Kemudian dengan berpegang kepada 

obyektifitasnya itu pula setiap perkara yang diajukan wajib diperiksa 

dan diadili dengan baik. Tidak seorang hakim pun yang dapat menolak 

perkara dengan alasan tidak tahu atau kurang jelas. Kalau suatu perkara 

kurang jelas, maka kewajiban Hakim memperjelas dengan menciptakan 

hukum baru yang yang seadil-adilnya sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat melalui putusannya itu. 

Untuk melaksanakan peradilan yang baik dan sesuai dengan 

bidang permasalahan yang dihadapi individu dalam keinginan 

memperoleh keadilan dan kebenaran, maka Undang-undang Nomor 48 

Tahun 2009 itu menetapkan juga badan peradilan sebagai pelaksana. 

Ditetapkan secara tegas bahwa ada empat macam peradilan, yaitu : 

1. Peradilan umum 

2. Peradilan Agama 

3. Peradilan Militer 

4. Peradilan Tata Usaha Negara.̂ ''* 

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 
2000, Hal. 177 



23 

Peradilan Umum tugasnya mengadili perkara sipil (bukan 

militer) yang menyangkut mengenai penyimpangan-penyimpangan dari 

aturan hukum perdata material dan hukum pidana material. Peradilan 

Agama tugasnya mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang 

Islam terutama dalam bidang hukum keluarga. Peradilan Militer 

tugasnya mengadili perkara yang dilakukan oleh prajurit Indonesia 

khususnya dalam tindak pidana berdasarkan hukum pidana militer. 

Peradilan Tata usaha Negara tugasnya mengadili perkara atas perbuatan 

melawan hukum {onrechtmatige overheidsdaad) oleh Pegawai Tata 

Usaha Negara. 

Bagi peradilan umum yang bertugas melayani kepentingan 

anggota masyarakat dalam kebutuhannya memperoleh peradilan dan 

kebenaran, sidang-sidang penyelesaian perkara dilakukan terbuka untuk 

umum. 

Dan tingkat menyelesaikan perkara itu ada tiga ialah : 

1. Pengadilan Negeri 

2. Pengadilan Tinggi 

3. Mahkamah Agung ' ' * 

Pengadilan Negeri berkedudukan disetiap kota Kabupaten/ 

Kotamadya sebagai pengadilan tingkat pertama mengadili perkara 

perdata dan perkara pidana. Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang 

"*/6/(^, Hal. 178 
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dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan 

kebenaran dapat diajukan banding. Perkara banding ditangani oleh 

Pengadilan Tinggi yang berkedudukan disetiap Ibukota Propinsi. 

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang dianggap belum memenuhi 

rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak masih dapat 

dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah 

Agung hanya di Ibukota Negara Republik Indonesia. Proses peradilan 

itu dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, maksudnya 

setiap perkara hendaknya diselesaikan tanpa berbelit-belit dengan 

menggunakan waktu bertahun-lahun, sedangkan biayanya dapat 

dijangkau oleh setiap orang yang bermaksud mencari keadilan dan 

kebenaran. Hakim hendaknya tidak mempersulit jalannya proses dalam 

melaksanakan tugas menyelesaikan perkara dengan tanggung jawab 

penuh baik kepada manusia sesamanya maupun kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

a. Serasi dengan Falsafah Pancasila 

Bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pidana itu seorang hakim 

harus bersikap sebagaimana layaknya seseorang yang mempunyai 

perilaku kehidupan yang tertib, berdisiplin dan memiliki mental yang 

bersih. Hal ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang 

hakim. 
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b. Serasi dengan Undang-undang Dasar 1945 

Meskipun dalam menjatuhkan pidana seseorang itu seorang 

hakim memiliki kebebasan namun kebebasan itu harus tetap dalam 

kerangka hukum dan Undang-undang. Mengenai hal itu ada ketentuan 

yang melarang adanya campur tangan dalam urusan peradilan oleh 

pihak-pihak lain di luar kekuasan kehakiman. Maka apabila dalam 

menjatuhkan pidana seorang hakim menggunakan kebebasannya, akan 

tetapi kebebasan itu adalah sebagai akibat adanya pengaruh-pengaruh 

dari pihak luar, maka kebebasan itu adalah tidak serasi dengan UUD 

1945 (Penjelasan UUD 1945 dan pasal 4 ayat 3 UU Pokok Kekuasaan 

Kehakiman) yang selayaknya menjadi pedoman di dalam penegakan 

hukum untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 

Jadi apa yang dimaksud dengan kebebasan kehakiman itu, 

bahwa kebebasan hakim itu tidak diuraikan sebagai kebebasan 

sekehendak hati tetapi harus dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 

yang merupakan pedoman kehidupan bangsa. 

Dalam konsep KUHP Nasional yang akan datang itu juga 

memuat tentang makna pidana di dalam sistem hukum pidana Indonesia 

yang sama sekali baru seperti yang ditegaskan dalam salah satu pasal 

yang menyebutkan bahwa "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan 

martabat manusia". 
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Perlu kiranya penulis tambahkan disini bahwa KUHP nasional 

yang akan datang direncanakan akan memuat apa yang dimaksud 

dengan pedoman pembenan pidana atau straf toemetingsleiddraad 

yang dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan. 

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan hakim dalam menetapkan 

ukuran pemidanaannya (strafmad). 

Pada dasamya sebelum hakim memberikan putusannya, harus 

diadakan musyawarah diantara para hakim yang ikut serta memeriksa 

(jika Pengadilan terdiri atas hakim tunggal, maka ia sendiri memberikan 

putusan).'^* 

Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan 

pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, 

sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim 

ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta 

alasannya (pasal 182 ayat (5) KUHAP). 

Pada dasamya putusan dalam musyawarah majelis merupakan 

hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan 

sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak. 

' Bambang Waluyo, Himpunan Kuliah Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika Jakarta, 
1965. Hal. 94. 
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b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan 

yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan 

bagi terdakwa (pasal 182 ayat (6) KUHAP). 

Disamping itu hakim dapat memberikan putusan yang berbeda, 

antara lain : 

1. Putusan Yang Mengandung Pembebasan Terdakwa. 

Pasal 191 ayat 1 KUHAP berbunyi : jika Pengadilan 

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 

Hal ini sesuai juga dengan rumusan Van Bemmelen yang 

teijemahannya sebagai berikut: 

Putusan Bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh 

keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai 

pemyataan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang 

didakwakan) atau ia yakin apa yang didakwakan tidak atau 

setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.'^* 

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang disyaratkan 

oleh pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi yaitu karena : 

Andi Hamzah, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademik 
Pressindo. Jakarta, 1983, Hal. 264. 
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a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang 

disebut oleh pasal 184 KUHAP. Jadi misalnya hanya ada satu 

saksi saja atau hanya ada keterangan terdakwa saja, tanpa 

dikuatkan oleh alat bukti lain. 

b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim 

tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya 

terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin 

akan kesalahan terdakwa. 

c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti. 

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, 

maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan 

untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada kesalahan lain 

yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya terdakwa 

masih tersangkut dalam lain perkara, baik untuk dirinya sendiri 

maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (peisal 191 ayat (3) 

KUHAP). Jaksa segera membebaskan terdakwa dari tahanan segera 

setelah putusan itu diucapkan. 

2. Putusan Yang Mengandung Pelepasan Terdakwa Dari Segala 

Tuntutan Hukum 

Pasal 191 ayat (2) berbunyi : jika pengadilan berpendapat 

bahwa perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa terbukti, tetapi 

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa 



29 

diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Perbuatan yang 

didakwakan terbukti, akan tetapi si pembuat tidak dijatuhi hukuman, 

hal ini terjadi karena adanya alasan-alasan yang mengecualikan 

dijatuhkannya hukuman ( Strafultsluitings Gronden). 

3. Putusan Yang Mengandung Penghukuman 

Pasal 193 ayat 1 KUHAP berbunyi : Jika pengadilan 

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. 

Hal ini dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bammelen 

yang teijemahannya sebagai berikut : Putusan Pemidanaan 

dijatuhkan hakim jika telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa 

telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap 

bahwa perbuatan tersebut dan terdakwa dapat dipidana.'''* 

Terdakwa bersalah, berarti dakwaan terbukti, dan syarat untuk 

menjatuhkan pidana telah dipenuhi, yakni dua alat bukti dan hakim 

yakin akan kesalahan terdakwa. 

Dalam hal putusan pemidanaan, segera setelah diucapkan 

maka hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-

haknya, yaitu : 

a. Hak untuk menerima atau menolak putusan. 

Ibid, Hal. 264. 
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b. Hak mempelajari putusan sebelum mengatakan menerima atau 

menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh 

undang-undang. 

c. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam 

tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk 

mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan. 

d. Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam 

tengang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal 

ia menolak putusan. 

e. Hak mencabut pemyataan sebagaimana dimaksudkan dalam 

humf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-

Undang (pasal 196 ayat (3) KUHAP). 

Bahwa terhadap semua putusan pengadilan itu hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum, jika diucapkan pada persidangan 

terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP). 



BAB I I I 

PEMBAHASAN 

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kurungan 

Subsider Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Konstitusi Negara republik Indonesia yaitu sebelum adanya 

perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan 

peradilan ini ditegaskan dalam penjelasan pasal 24 dan 25 Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan 

yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah 

yang seianjutnya dalam perubahan keempat undang-undang Dasar 

1945 rumusan tersebut dicantumkan dalam Pasal 24 yang 

menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hokum dan keadilan. 

Konsep adanya Independensi umumnya selalu dikaitkan 

dengan konsep akuntabilitas. Sedangkan akuntabilitas perlu adanya 

keterbukaan menerima kritik dan kontrol dari luar serta kesadaran 

bertanggung jawab. 
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Indepensi kekuasaan kehakiman dilihat dari sudut normatif 

dan empiris. Independensi normatif yaitu independensi yang sudah 

diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam 

kekuasaan kehakiman yang di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa 

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. 

Sedangkan yang dimaksud dengan independensi empiris/realita yaitu 

independensi yang sesuai dengan kenyataan dalam praktek di 

lapangan hakim dapat menentukan sendiri putusannya tanpa ada 

campur tangan atau tekanan dari pihak manapun. 

Menurut Jimly Asshiddiqie ada 3 (tiga) pengertian 

Independensi, yaitu: 

1. Structural Independence, yaitu Independensi kelembagaan, dapat 

digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari 

organisasi Iain. 

2. Functional Independence, yaitu Independensi dilihat dari segi 

jaminan pelaksanaan ftingsi. 

3. Financial Independence, yaitu dilihat dari kemandiriannya 

menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin 

kemandiriannya da-lam menjalankan fungsi.'^* 

' Muchsin, Kekuasasn Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, STIH 
IBLAM, Jakarta, 2004, Hai. 12 
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Independensi dari lembaga peradilan juga harus diikuti 

dengan kemandirian hakim, karena hakim merupakan penentu dalam 

proses peradilan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang 

hakim harus terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-

pengaruh lainnya. 

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, masalah 

penegakan hukum itu tergantung dari beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, dimana faktor-faktor tersebut satu sama lain 

saling mempengaruhi, faktor-faktor tersebut antara lain : 

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-undang yang berlaku. 

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Sudah selayaknya dalam menjalankan tugasnya hakim 

diberikan kebebasan demi melaksanakan peradilan, karena perbuatan 

mengadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan keputusan 

Ibid, Hai. 19. 
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terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan kepada 

kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan 

atau pengaruh dari pihak manapun baik oknum, golongan dalam 

masyarakat atau pun dari suatu kekuasaan pemerintahan yang 

mempunyai jaringan yang luas dan kuat sehingga dikhawatirkan 

pihak yang lemah akan dirugikan.'^* Ini sesuai dengan salah satu ciri 

khas bagi suatu negara hukum, yaitu peradilan yang bebas dan tidak 

memihak. 

Tentunya Hakim yang merupakan pelaku inti secara 

flingsional melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memahami 

ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur 

dalam perundang-undangan. Hakim juga mempunyai kebebasan 

dalam menjatuhkan pidana atau menyelesaikan masalah baik pidana 

maupun perdata, artinya tidak ada lembaga negara lainnya yang 

dapat ikut campur tangan dan atau mempengaruhinya. Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam 

Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

Wancik Saleh, K., Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, 
Hal. 17. 



berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum 

Republik Indonesia. 

Adapun beberapa tugas Hakim menurut Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain : 

1) Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), 

diantaranya adalah : 

a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan 

setiap perkara yang diajukan kepadanya. 

b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan 

orang 

c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-

kerasnya mengatasi segala hanibatan dan rintangan demi 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan. 

d. Tidak menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/' 

kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan 

mengadiiinya. 

2) Tugas yuridis yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan 

nasihat-nasihat tentang soal-soal Hukum kepada lembaga 

negara lainnya apabila diminta. 
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3) Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas 

pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. 

Sebelum menjatuhkan pidana hakim teriebih dahulu akan 

memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti, 

dan itu semua berpangkal dari adanya dakwaan Jaksa Penuntut 

umum (JPU). Pada waktu persidangan, jaksa penuntut umum 

menghadapkan seseorang sebagai terdakwa yang didakwa telah 

melakukan kejahatan dengan menunjuk pada pasal-pasal Undang-

Undang atau Peraturan yang dilanggar oleh terdakwa. 

Dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, maka 

Hakim setelah memeriksa saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti 

akan mendapatkan gambaran yang nyata dan suatu fakta hukum, 

apakah dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terbukti atau tidak. 

Jika jaksa penuntut umum dapat membuktikan kebenaran 

dakwaannya, maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa dan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, bahwa Hakim tidak 

boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang, kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah serta hakim 
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memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Peranan penegakan hukum terutama pertimbangan hakim 

dalam memutuskan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap 

terdakwa sangatlah penting. Ada kalanya pidana yang dijatuhkan 

tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Mungkin 

pidananya lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa 

ataupun sebaliknya, pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Tidak 

sesuainya pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan terdakwa akan 

mempengaruhi keadilan yang ingin ditegakkan. Menurut pandangan 

dari sudut hukum pidana, yang dimaksud dengan keadilan adalah 

suatu nilai yang merupakan titik keserasian antara kepastian hukum 

dan kesetaraan hukum.*** 

Oleh karena itu hakim harus memperhatikan pedoman 

pemidanaan. Dalam pemidanaan hakim harus mempertimbangkan : 

1. Kesalahan terdakwa 

2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana 

3. Cara melakukan tindak pidana 

4. Sikap batin pembuat 

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat 

Pumadi Purwacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1978, Hal. 68. 
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6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana 

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat 

8. Pandangan masyarakat terhadap pidana yang dilakukan. 

9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga 

10. Tindak pidana yang dilakukan dengan bencana 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, diharapkan 

penjatuhan pidana akan lebih dipahami secara lebih proporsional dan 

lebih dapat dipahami mengapa pidana yang dijatuhkan seperti itu. 

Disamping memberikan pedoman pemidanaan seperti tersebut 

di atas, dalam KUHP Nasional yang akan datang juga dirancangkan 

akan dimuat semua bentuk ketentuan-ketentuan yang disebut "aturan 

pemberian pidana atau straftoemeting stregels". Aturan-aturan ini 

juga memuat hal-hal yang memperingankan dan memperberat 

pidana. Hal ini merupakan perwujudan dan individuaiisasi 

pemidanaan. 

Menurut aturan pemidanaan itu adailah : 

a. Pidana diperingan dalam hal: 

1. Seorang anak melakukan tindak pidana waktu itu berumur 12 

tahun atau lebih tetapi dibawah umur 18 tahun. 

2. Seseorang melakukan tindak pidana percobaan atau tindak 

pidana tambahan. 
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3. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan suka rela 

menyerahkan diri kepada pihak yang benvajib. 

4. Wanita hamil melakukan tindeik pidana. 

5. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan suka rela 

memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki 

kerusakan akibat perbuatannya. 

6. Seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa 

yang sangat hebat sebagai akibat dari keadaan pribadi atau 

keluarganya yang sangat berat. 

b. Pidana dapat diperberat dalam hal: 

1. Seseorang pejabat meianggar suatu kewajiban jabatan yang 

khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau 

pada waktu melakukan lindak pidana mempergunakan 

kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya 

karena jabatanny a. 

2. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan 

bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang Negara 

Republik Indonesia. 

3. Seseorang dewasa melakukan tindak pidana bersama-sama 

dengan anak yang berumur dibawah 18 tahun. 
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4. Tindak pidana yang dilakukan dengan kekuatan bersama-sama 

dengan kekerasan atau dengan cara yang sangat kejam. 

5. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu perekonomian 

negara dalam keadaan kesulitan. 

6. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam 

keadaan bahaya. 

7. Terjadinya pengulangan kejahatan. 

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa 

pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kurungan pengganti 

denda terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan 

segala hal ikhwal yang meringankan maupun yang memberatkan 

sehingga putusannya benar-benar berdasarkan kebebasan yang 

bertanggung jawab. 

Memang dirasa kurang tepat apabila hakim dalam menjunjung 

kebebasannya itu menghindari pelaksanaan ketentuan perundang-

undangan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka dengan 

diadakannya pedoman yang dibantu dengan standar pemidanaan 

seperti ini tentunya kebebasan hakim akan dapat dilaksanakan 

dengan lebih baik lagi. 

Jelas bahwa penggunaan standar pemidanaan itu tidak akan 

bertentangan dengan kebebasan hakim, asal hakim masih bebas 
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memberikal altematif pidana lainnya sesuai dengan keadaan 

terdakwa. 

B. Penjatuhan Pidana Kurungan Subsider Menurut Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana. 

Pidana atau hukum pidana merupakan salah satu sarana untuk 

menanggulangi dan memberantas kejahatan (menanggulangi 

problem-problem sosial) dalam rangka mencapai tujuan 

kesejahteraan dalam hidup berbangsa dan bemegara. 

Penggunaan pidana pada umumnya ditujukan kepada 

kepentingan yang bempa jiwa, kemerdekaan, kebebasan maupun 

terhadap harta kekayaan manusia itu sendiri. Sehingga masyarakat 

dapat hidup damai dan tenteram karena adanya jaminan perlindungan 

hukum yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat pada 

umumnya. 

Pemidanaan di dalam tindak pidana penyelundupan 

mempakan salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan ini, agar 

jangan sampai merajalela sehingga dapat memgikan keuangan dan 

mengacaukan perekonomian negara serta membuat masyarakat 

menjadi resah karena ulah mereka yang senantiasa mencari 

keuntungan pribadi dan mengorbankan kepentingan masyarakat 
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umum. Disamping itu juga kejahatan penyelundupan merupakan 

momok yang sangat diwaspadai karena kejahatan ini dilakukan oleh 

orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan 

mempunyai kekuasaan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Musa 

Simatupang selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang. 

Beiiau mengungkapkan bahwa terhadap para pelaku tindak pidana 

penyelundupan selalu dijatuhkan pidana pokok berupa pidana 

penjara dan atau denda. Pidana kurungan sebagai pidana pengganti 

pembayaran denda merupakan hukum subsider yang dikenakan 

kepada pelaku tindak pidana penyelundupan. Penjatuhan pidana 

penjara dan pidana denda secara bersama-sama merupakan 

penyimpangan dari Buku I KUHP, dimana pidana pokok tidak boleh 

digabung atau dijatuhkan secara bersama-sama. Selain itu 

ditambahkan juga dengan pidana berupa pembayaran uang pengganti 

kerugian kepada negara atau pidana denda. 

Pidana pembayaran uang pengganti sifatnya adalah sebagai 

pidana tambahan maka penjatuhannya selalu dengan pidana pokok. 

Pidana pembayaran uang pengganti ini merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan dalam rangka mengembalikan kerugian negara 

sebagai korban kejahatan penyelundupan. Pelaksanaan pembayaran 
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uang pengganti ini dapat dilakukan pelaksanaannya dengan harta 

kekayaan si terpidana. 

Mengingat hakikat dari penjatuhan pidana itu adalah untuk 

mengembalikan keuangan negara, maka terhadap pidana ini tidak 

dapat dijatuhkan pidana subsider berupa pidana kurungan pengganti 

kerugian. Karena penggantian kerugian tersebut bukanlah pengganti 

denda sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 10 

KUHP, yaitu sebagai berikut: 

1. Pidana Pokok terdiri dari : 

a. Pidana Mati 

b. Pidana Penjara 

c. Pidana Kurungan 

d. Pidana Denda 

2. Pidana tambahan terdiri dari: 

a. Pencabulan beberapa hak tertentu 

b. Perampasan barang tertentu 

c. Pengumuman keputusan hakim 

Jadi pidana pembayaran uang pengganti ini walaupun 

tambahan namun wajib untuk dilaksanakan oleh terpidana perlu 

menggantinya dengan pidana kurungan, meskipun pidana kurungan 

pengganti merupakan suatu altematif dari pasal tersebut. 
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Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah caranya 

untuk menagih uang pengganti kerugian tersebut dikarenakan 

terpidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ketentuan 

mengenai pidana itu. Mengenai hal ini menurut Bapak Musa 

Simatupang selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang, 

dapat diupayakan beberapa altematif atau kemungkinan agar 

terpidana dapat dipaksa untuk membayar pidananya. Upaya yang 

dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan 

mempertimbangkan sarana-sarana hukum, yaitu : 

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam 

suatu pemeriksaan perkara oleh pengadilan menimbulkan 

kemgian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas 

permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan 

perkara gugatan ganti kemgian kepada perkara pidana itu. 

2. Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya 

dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum 

mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak 

hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim 

menjatuhkan putusan.*^* 

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Loc. Cit. 
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3. Tidak bisa diberlakukan mengenai ketentuan pasal 30 KUHP, 

karena jika diterapkan akan menimbulkan rasa ketidakadilan/*** 

Jadi jelas bahwa terhadap pembayaran uang pengganti 

kerugian kepada negara dapat dijatuhkan pidana kurungan pengganti. 

Apabila hal ini diterapkan maka seorang terpidana akan memilih 

pidana kurungan pengganti untuk mengganti kewajiban membayar 

pidana pengganti kerugian daripada harus membayar kerugian itu 

dengan harta bendanya, selain itu juga seandainya terpidana itu juga 

dijatuhi hukum pidana penjara, pidana denda subsider pidana 

kurungan pengganti kerugian itu, karena diluar penjara pun belum 

tentu ia akan mampu menghasilkan uang yang banyak untuk 

mengganti kerugian negara tersebut, sehingga pidana pembayaran 

uang pengganti merupakan suatu pidana yang pelaksanaannya dapat 

dipaksakan dengan harta kekayaan milik si terpidana. 

Jaksa selaku eksekutor pidana pembayaran uang pengganti 

atas barang-barang milik terpidana, pada kesempatan pertama 

setelah menerima putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum yang tetap, melakukan inventarisasi dan penyitaan 

untuk persiapan penjualan lelang yang dilakukan oleh pihak Kantor 

Lelang Negara yang memang berwenang dan bertanggung jawab 

Ibid. Hal. 472. 
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tentang keberadaan barang lelang. Dalam hal ini Jaksa wajib 

memperhatikan : 

1. Barang-barang yang digunakan terpidana atau keluarganya 

sebagai penyangga untuk mencari nafkah. Misalnya terpidana 

atau istri terpidana mencari nafkah sebagai penjahit pakaian, 

maka dalam hal ini mesin jahit itu dikecualikan untuk dilelang. 

2. Kemungkinan perlawanan oleh pihak ketiga akibat kesalahan 

penyitaan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

terhadap pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar oleh 

terpidana sampai kapanpun bisa ditagih pembayarannya, karena 

hakikat dari uang pengganti itu merupakan hutang yang harus 

dilunasi oleh terpidana kepada negara. Menurut tuntutan perdata ini 

tidak ditentukan batasnya waktunya, sehingga kapan saja dapat 

diajukan gugatan ke pengadilan negeri oleh jaksa penuntut umum 

untuk kemudian menuntut pelunasan uang pengganti tersebut. Akan 

tetapi hal ini jarang sekali dilakukan dengan alasan peri 

kemanusiaan, karena tidak mungkin terhadap terpidana yang sudah 

tidak mempunyai harta kekayaan lagi untuk dapat melunasi hutang 

kepada negara.̂ '* 

'^Ubid. Hal. 473. 



BAB IV 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab terdahulu terutama yang 

berhubungan dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan 

saran sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan subsider 

yaitu hakim harus mempertimbangkan segala hal ikhwal yang 

meringankan maupun yang memberatkan sehingga putusannya 

benar-benar berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab, 

diantaranya hakim harus mempertimbangkan : 

a. Kesalahan terdakwa 

b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana 

c. Cara melakukan tindak pidana 

d. Sikap batin pembuat 

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat 

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana 

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat 

h. Pandangan masyarakat terhadap pidana yang dilakukan. 

i . Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga 

48 
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j . Tindak pidana yang dilakukan dengan bencana 

2. Penjatuhan pidana kurungan subsider menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana adalah apabila si terdakwa tidak dapat membayar 

uang pengganti denda maka terdakwa dapat dijatuhi pidana 

kurungan. 

B. Saran 

1. Sebaiknya terhadap pelaku tindak pidana terutama tindak pidana 

penyelundupan yang telah merugikan baik itu keuangan negara 

maupun orang lain, dikenakan sanksi yang seberat-beratnya tidak 

hanya dikenakan pidana kurungan tapi juga pidana denda. 

2. Sebaiknya hakim bertindak tegas dalam menjatuhkan putusannya 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik yang memberatkan 

maupun yang meringankan. 
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