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Saat ini, perbincangan mengenai reformasi berbagai aspek 

kemasyarakatan dan kenegaraan telah menjadi milik kalangan luas 

masyarakat, dan cukup mendominasi tema keseharian kita. Pada pokoknya, 

sebagian besar pengamat memberi prioritas utama pada perlunya reformasi di 

tiga aspek, yakni hukum, ekonomi dan politik. Ketiga aspek tersebut, boleh 

jadi mempunyai nilai signifikansi dan bobot yang sama bagi keberhasilan 

reformasi secara keseluruhan. Namun sayangnya, perhatian atas aspek hukum 

masih belum sebesar perhatian atas aspek ekonomi dan aspek politik. 

Siapapun barangkali bisa mengamati, betapa kondisi hukum di 

Indonesia saat ini belum dilaksanakan sesuai dengan asas hukum yang 

berkeadilan. Hal ini dapat dilihat sorotan yang amat tajam dari seluruh 

lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap 

dunia hukum di Indonesia. 

Ya demikianlah, saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi 

hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar 

ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat 

pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka 

tanpa menggunakan hati nurani. 

Dari kepolisian, kita masih mendengar adanya kasus penganiayaan dan 

pemerasan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oknum polisi pada 
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saat proses penyidikan. Misalnya pula, perihal kriminalisasi terhadap 

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Institusi kejaksaan juga tidak 

luput dari cercaan, dengan tidak bisa membuktikannya kesalahan seorang 

terdakwa di pengadilan. Bahkan muncul pula satu kasus dimana jaksa gagal 

melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang baik setelah surat 

dakwaannya dinyatakan tidak dapat diterima. Adanya surat dakwaan yang 

tidak dapat diterima oleh majelis hakim, menunjukkan bahwa jaksa tersebut 

telah menjalankan tugasnya dengan tidak profesional dan bertanggungjawab.  

Hakim sebagai orang yang dianggap sebagai ujung tombak untuk 

mewujudkan adanya keadilan, ternyata tidak luput juga dari cercaan 

masyarakat. Banyaknya putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat, 

telah menyebabkan adanya berbagai aksi yang merujuk pada kekecewaan 

pada hukum. Banyaknya kekecewaan terhadap pengadilan (hakim) ini terkait 

dengan merebaknya isu mafia peradilan yang terjadi di tubuh lembaga 

berlambang pengayoman tersebut. Institusi yang seharusnya mengayomi 

hukum ini, sempat menyeret nama pimpinan tertingginya sebagai salah satu 

mafia peradilan. Meskipun kebenarannya sampai saat ini belum terbukti, 

namun kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan masuk sebagai lembaga 

yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Jika kita sudah tidak percaya lagi pada 

pengadilan, pada institusi mana lagi kita akan meminta keadilan di negeri ini? 

Semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari 

masyarakat karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari 

kebaikan. Tak pelak, bila kita cermati secara berkelanjutan, hingga di 

penghujung 2015 ini, kita dapat mengatakan nyaris semua institusi penegak 

hukum dalam proses pidana mendapat sorotan yang tajam. 

Dari sinilah, genderang semangat dan upaya untuk melakukan 

reformasi hukum kian bertalu-talu. Maknanya di sini bahwa reformasi hukum 

menjadi ikhtiar perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum 
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dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam hal pembuatan hukum bukan 

aspirasi penguasa saja yang ditonjolkan, melainkan juga harus mendengarkan 

aspirasi dari siapa saja yang berkepentingan dengan pemerintahan (pemangku 

kepentingan). Reformasi hukum mempunyai arti penting guna membangun 

desain kelembagaan bagi pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. 

Untuk kepentingan itu, dalam sistem politik yang demokratis, hukum harus 

memberi kerangka struktur organisasi formal bagi bekerjanya lembaga-

lembaga negara, menumbuhkan akuntabilitas normatif dan akubtabilitas 

publik dalam proses. 

Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang 

masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi 

akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang dipersepsi masyarakat 

(the absence of justice). Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari 

pengabaian hukum, ketidakhormatan pada hukum, ketidakpercayaan pada 

hukum, serta adanya penyalahgunaan hukum. Inilah yang harus secara hati-

hati dilakukan oleh para penegak hukum, ataupun para peggiat hukum 

berkenaan dengan kriminalisasi, dekriminalisasi dan overkriminalisasi. Tanpa 

kehati-hatian atau lantaran ada faktor „psikologis‟ atau pula ada „tarikan‟ dari 

kepentingan, kasus-kasus hukum akan mengalami tidak saja tumpang tindih, 

tetapi akibat fatal yang mencederai keadilan. 

Bidang hukum  pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah 

untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di 

Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan 

hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, 

tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana (criminal 

justice system). Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan 

pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya 
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diakhiri dengan pelaksanaan hukuman dan pemidanaan di lembaga 

pemasyarakatan. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

atau lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) pada awal pemberlakuannya dipandang sebagai “karya agung” 

bangsa Indonesia bagi penghormatan hak asasi manusia pada umumnya, dan 

khususnya mereka yang tersangkut perkara pidana. Namun demikian, setelah 

melalui proses panjang yang berliku diberlakukan, KUHAP dipandang tidak 

sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan 

hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana 

yang baru. 

Kita bisa mengambil contoh subsistem pemidanaan yang terkonsentrasi 

pada “pidana perampasan kemerdekaan”, terutama pidana penjara dan 

mengabaikan pada jenis pidana yang lain. Merebaknya “corporate crime” 

yang sanksinya denda, dan menjadi masalah hukum jika denda tidak dibayar, 

dan sehingga secara teknis pemidanaan hanya berfokus pada “pengurus 

korporasinya”, masih belum ditemukan pemecahan yang memadai dalam 

bidang hukum acara pidana, karena KUHAP tidak siap atau tidak disiapkan 

untuk menghadapi fenomena itu. Ditambah lagi, eksekusi pidana denda dan 

pembayaran uang pengganti yang tidak efektif. 

Setiap usaha untuk memperbaharui hukum, termasuk pembaharuan 

hukum acara pidana dalam KUHAP, bukanlah semata-mata kegiatan untuk 

„memperbaiki‟ hukum yang ada, tetapi justru „mengganti‟ hukum tersebut 

dengan yang lebih baik. Sementara itu, harus diingat pula bahwa 

pembangunan hukum merupakan proses perencanaan, yang selalu berpangkal 

tolak dari kenyataan aktual kepada keyakinan ideal. Oleh karena itu, pikiran-

pikiran untuk menjaga kesinambungan hukum juga harus diperhatikan. 
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Sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan dengan reformasi 

hukum, antara lain perlunya pergeseran dari formalisme menuju 

substansialisme. Dalam hal ini, proses pembentukan suatu hukum haruslah 

pertama-tama didasarkan pada materi atau substansi peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan, dan bukan pada bentuk peraturan perundang-

undangannya. 

Kemudian, perlunya pergeseran dari absolutisme menuju dinamisme. 

Sudah saatnya masuk dalam pemikiran kita untuk membuang jauh gagasan 

yang hendak mengabsolutkan peraturan perundang-undangan, dimana suatu 

proses dan produk ketatanegaraan dan kemasyarakatan masa-masa yang akan 

datang. Setiap dinamika dan perkembangan yang terjadi atau diinginkan 

bagian terbesar masyarakat harus mendapat tempat dalam proses 

pembentukan hukum. 

Nah, pembaharuan hukum pidana (criminal law reform) kini sudah 

merupakan “harga mati” ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, aspek politis, 

di mana Indonesia sebagai negara merdeka harus mempunyai Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) ciptaan sendiri. Kedua, aspek sosiologis, 

pengaturan dalam hukum pidana harus merupakan pencerminan ideologi 

politik bangsa tersebut. Ketiga, adalah aspek praktik, karena KUHP asli 

dalam bahasa Belanda sehingga untuk mempelajarinya harus memahami 

bahasa tersebut terlebih dahulu. Sementara itu, kejahatan yang terjadi dewasa 

ini semakin kompleks. Para pelaku bukan lagi individu, namun sudah 

merupakan suatu jaringan kerja (network crime). Kejahatan elite yang dikenal 

dengan the white collar crime yang merupakan kebalikan dari kejahatan 

orang awam atau the blue collar crime kini semakin berkembang pesat. 

Tehnologi yang pada awalnya sebagai bentuk peradaban pun pada sisi lain 

juga bermanfaat untuk kemajuan “teknologi kejahatan”, seperti kejahatan 

mayantara ataupun pelanggaran hak cipta. 
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Buku karya Saudara Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. dan Saudari Ricca 

Anggraeni, S.H., M.H. ini kiranya hendak melangkah pada upaya 

pembaharuan hukum dengan melandaspacukan pada hukum pidana. Dengan 

fokus pada pengkajian secara akademis terhadap terma hukum soal 

Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Overkriminalisasi jelas-jelas mengajak 

kita semua untuk menyadari dan menindaki secara „ilmiah‟ dalam 

memaknainya. Hal ini karena terma hukum tersebut memiliki tingkat 

kerentanan yang tinggi. Ibarat orang berkendara di jalan yang berkelok, dia 

harus hati-hati agar jangan sampai terjadi kecelakaan yang akibatnya sangat 

fatal, baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitar. 

Mereka yang pernah mengalami kesalahan atau menjadi korban dalam 

keputusan hukum, saatnya untuk melek hukum dan kemudian berani untuk 

menyuarakan keadilan yang telah dinistakan. Sedangkan mereka yang pernah 

melakukan kesewenang-wenangan dalam memutus perkara harus mau 

bertobat, berbenah diri, membuka wawasan kembali serta bersedia 

memperbaiki untuk melangkah menuju pemahaman hukum yang ideal. 

Walhasil, buku ini sangat layak menjadi „benchmark‟ (acuan) bagi 

semua kalangan, terutama mereka yang bekerja dan bergiat dalam hukum, 

sambil bersama-sama berikhtiar semaksimal mungkin untuk mewujudkan 

keadilan sebagaimana dicita-citakan bangsa dan negara kita tercinta ini. 

 

 

Jakarta, Oktober 2018 

Prof. Dr. J.H. Sinaulan, S.H., M.Ag., M.Sc. 
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Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. 
 
 

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan rasa syukur yang tiada 

terkira atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Allah SWT, karena hingga saat ini 

Penulis masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk menyelesaikan 

impian Penulis dalam merampungkan Buku Seri Sistem Peradilan Pidana. 

Dan buku yang sedang berada dihadapan Pembaca saat ini adalah Buku 

dengan judul “Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Overcriminalization Dalam 

Sistim Perundang-Undangan Pidana”. 

Di dalam penulisan buku ini, Penulis tidak menggunakan istilah 

“penalisasi” dan “depenalisasi” sebagai istilah resmi dari Hukum Pidana. 

Namun Penulis lebih menggunakan istilah “kriminalisasi” dan 

“dekriminalisasi” yang merupakan istilah dari ranah Kriminologi, dengan 

tujuan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. 

Walaupun di dalam buku ini tidak dibahas mengenai fiction theory, 

namun pada prinsipnya keberlakuan suatu perundang-undangan pidana, 

merupakan pertarungan antara fiction theory dengan kenyataan di dalam 

masyarakat. Ketidaktahuan bukan merupakan alasan bagi suatu perilaku 

dapat dilekatkan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Ironisnya, sesuatu yang 

illegal di dalam hukum namun merupakan perbuatan yang sudang dianggap 

umum, bukanlah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dalam 

kajian kriminologis, ketika suatu perbuatan melawan hukum dikenai sanksi 

maka hendaknya tidak memunculkan reaksi sosial. 

Dalam perkembangannya, terkait pada konteks Hukum sebagai gejala 

sosial, maka muncul peristilahan overcriminalization atau kriminalisasi yang 

berlebihan. Dalam kaitannya dengan istilah overcriminalization belum ada 
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definisi yang secara pasti memberikan pengertian, namun hanya didasarkan 

kepada situasi kondisi yang menunjukan adanya perumusan suatu yang 

banyak mengklasifikasikan berbagai perbuatan sebagai suatu tindak pidana 

atau dengan kata lain, dalam suatu wilayah tertentu Negara memunculkan 

tindak-tindak pidana baru. 

Perumusan, perancangan dan pengundangan yang menyebabkan 

runtuhnya sekat hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana pun 

merupakan indikasi adanya overcriminalization, walaupun tidak secara tegas 

disebutkan hal-hal perdata mana yang dapat dijerat pidana.  

Kegoncangan hukum pidana seolah membabi buta dalam menerapkan 

sanksi, masyarakat diajarkan budaya menghukum tanpa peradilan. Peradilan 

dikungkung oleh opini publik, hakim-hakim takut menyuarakan pandangan 

ilmiahnya karena ancaman skorsing dan non-palu pada kasus-kasus tertentu. 

Penyidik lebih takut kepada pimpinan daripada kepada hukum, Jaksa-jaksa 

selalu menuntut bersalah dan menyerahkan kepada hakim bagaimana 

sebaiknya. Kewajiban mengajukan banding bagi setiap dakwaan yang 

diputus kurang dari setengah tuntutan.Setidaknya itulah keluh kesah rekan-

rekan Aparat Penegak Hukum dalam berbagai kesempatan berbincang-

bindang dengan Penulis. Fenomena tersebut persis sebagaimana 

dideskripsikan oleh Lawrence M. Friedmann dalam bukunya “Total 

Justice”, bahwa hukum merupakan benda asing dari luar angkasa, yang 

mengajarkan masyarakat untuk saling menggugat atau dalam bahasa umum 

dikenal “budaya menggugat”. 

Jika kita mengembalikan kepada rechtsidee dan staatsidee yang 

terkandung di dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, maka pada prinsipnya 

menghendaki kedamaian dan kerukunan yang hendaknya tercermin dan 

kemudian tercipta di dalam kehidupan bermasyarakat. Keteraturan dalam 

kehidupan bersama memang tidak dapat diharapkan akan langgeng 
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selamanya, benturan kepentingan hukum akan selalu terjadi. Namun asas 

kerukunan yang dianut memunculkan metode penyelesaian sengketa 

berdasarkan tujuan hukum yaitu kerohanian, kebahagiaan, kedamaian, 

keselarasan, keharmonisasian, keadilan dan kepastian hukum. Sehingga 

metode musyawarah mufakat sebagai hasil ekstraksi dari nilai-nilai dalam 

falsafah bangsa Indonesia. 

Banyak aspek yang mengilhami Penulis untuk melakukan penulisan 

buku ini yang sengaja dibuat berseri/jilid, hanya dengan tujuan 

mempermudah mahasiswa/i di Fakultas Hukum untuk memahami Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia secara komprehensif dan mendalam. Bukanlah 

tidak mungkin untuk menjadikannya hanya satu buku saja, namun akan 

menjadi sangat tebal dan tidak akan menarik minat membaca dari 

mahasiswa/i Fakultas Hukum. 

Secara keseluruhan, Buku Seri Sistem Peradilan Pidana ini akan 

digarap hingga 15 (lima belas) seri, dimana kesemuanyanya sebenarnya 

merupakan deskripsi dari seluruh komponen dan sub komponen dari suatu 

sistem, khususnya peradilan pidana, berkaitan mengenai korelasi dan 

interaksinya. Sehingga, menggambarkan apa yang terjadi pada kondisi saat 

ini, dan bagaimana idealnya suatu Sistem Peradilan Pidana bergerak menuju 

tujuan hukum dan tujuan bernegara. 

Buku ini diharapkan cukup untuk memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai pembentukan “seharusnya” atas perundang-undangan pidana yang 

berdasarkan kepada Filsafat Hukum Pancasila, sebagai titik anjak dari 

terbentuknya Sistem Pemidanaan di Indonesia. Di dalam mengkaji Sistem 

Peradilan Pidana tersebut, menurut pandangan Penulis, tidak mungkin hanya 

menggunakan Hukum Pidana semata. Hal tersebut dikarenakan, berbicara 

suatu sistem, maka kajiannya lebih mengarahkan kita ke dalam pembahasan 

Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Sehingga untuk 
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mempertajam, secara keseluruhan buku seri ini, Penulis pula menggunakan 

kajian kefilsafatan Ilmu Hukum serta Ilmu-Ilmu bantu lainnya, seperti 

Kriminologi, Viktimologi, Sosiologi Hukum, serta Antropologi Hukum. 

Inilah salah satu alasan pula mengapa kajian ini Penulis membagi menjadi 

beberapa seri, agar lebih mudah dipahami. 

Semoga apa yang telah dan akan Penulis tuangkan baik dalam Buku 

Seri III ini maupun dalam buku-buku berikutnya dapat memberikan 

pencerahan terhadap bagi siapapun yang membacanya, baik khususnya bagi 

Mahasiswa/I Fakultas Hukum, akademisi hukum, praktisi hukum dan 

masyarakat pada umumnya. 

 

 

Jakarta, 4 Oktober 2018 

   Penulis  
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Dr. (Cand) Ricca Anggraeni, S.H., M.H. 
 

 

Banyak puji syukur yang harus saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T., 

karena atas perkenan-Nya lah saya diberikan kesehatan,keselamatan dan 

keridhoan, sehingga akhirnya sahabat diskusi sekaligus sebagai “kakak” 

akademisi berkenan untuk memberi ruang di Buku Seri IIInya bagi saya agar 

produktif. 

Buku ini secara cerdas ingin membawa pembaca pada pemikiran dan 

pemahaman bahwa sistem pemidanaan sebagai “muara” dari perbuatan atau 

tindakan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana 

tidak muncul secara serta merta begitu saja sebagai “given”. Melainkan buah 

dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat 

maupun di daerah yang berperan sebagai “hulu” dari perumusan suatu 

perbuatan yang dalam pemikirannya legislator tidak sesuai dengan arahan 

cita bangsa sehingga harus diklasifikasikan sebagai perbuatan atau tindak 

pidana yang harus dikenakan sanksi pidana. 

Buku ini pun melihat secara jeli kriminalisasi terhadap perbuatan yang 

sebenarnya berada dalam ranah administratif. Perbuatan itu dikalisifikasikan 

sebagai perbuatan atau tindak pidana dikarenakan peraturan perundang-

undangan mengatur demikian. Penganutan positivisme hukum membuat 

Negara ini begitu ketat membunyikan yang dinyatakan oleh peraturan 

perundang-undangan, sehingga sering sekali peraturan perundang-undangan 

itu akhirnya bertumpang tindih, tidak sinkron dan harmonis satu sama lain.  

Tidak terlepas dari itu, buku ini memiliki “view” yang berbeda untuk 

melihat suatu perbuatan atau tindakan sebagai perbuatan atau tindak pidana 

tidak lain atau tidak bukan karena memang peraturan perundang-

undangannya menghendaki demikian. Namun, sebaiknya kriminalisasi atau 
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dekriminalisasi atas suatu perbuatan atau tindakan itu dikembalikan pada 

sumber derivasi seluruh tata hukum positif di Indonesia yaitu Pancasila. 

Harapan yang disampaikan dari saya sebagai kontributor bagi sahabat 

diskusi saya ialah semoga buku ini dapat menambah khasanah di kalangan 

akademisi untuk memperluas pemahaman mereka tidak hanya dalam ranah 

ilmu hukum pidana tetapi juga dalam ilmu perundang-undangan atau bahkan 

hukum, baik dalam konsep norma maupun nomos.  

Semoga bermanfaat. 

 

 

 

 

     Jakarta, 4 Oktober 2018 

   Penulis 
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 PENDAHULUAN  
 
 
 
A. Dasar Pemikiran 

Semangat legal reform yang diwacanakan semenjak Seminar Hukum 
Nasional I pada tahun 1963, memandang bahwa perlu adanya perubahan 
sistem hukum sebagai akibat dari diproklamirkannya kemerdekaan. Bahwa 
transformasi nilai dan norma hukum dari Belanda ke dalam sistem 
kemasyarakatan yang ada melalui kekuasaan dan kekuatan militer, telah 
merubah sistem hukum yang ada menjadi tertinggal. 

Semenjak zaman VOC, yang ditandai dengan muncul Statuten van 
Batavia (Statuta Betawi) tahun 1642, tatanan nilai dan norma yang ada telah 
dimarginalkan, demi kepentingan kekuasaan dan ekonomi bagi penguasa 
kolonial. Berakhirnya masa monopoli dari VOC, maka beralihlah kekuasaan 
ke tangan Kerajaan Belanda. Akhirnya pun demi kepentingan kelanggengan 
kolonialisme, memaksakan sistem hukum barat kepada Hindia Belanda 
(Indonesia, saat ini). 

Golongan penduduk melalui Stb.1915: 732 mulai berlaku 1 Januari 
1918.1 Terkait dengan penerapan sistem hukum pidana, sebagaimana 
diungkapkan oleh JE. Sahetapy, bahwa sebelum Proklamasi Republik 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berlaku di Hindia Belanda apa yang 
Munculnya Algemene Bepalingen van Wecgeving voor Indonesia (A.B), 
Regerings Reglement (R.R) dan Indische Staatsregeling (I.S), dianggap 
sebagai peraturan-peraturan pokok yang dapat dikatakan merupakan Undang-
Undang Dasar Hindia Belanda dan merupakan sumber peraturan organik 
pada masa itu.2Semuanya masih mengandung dualisme hukum dalam 
implementasinya. Percampuran antara ketentuan yang memuat kepentingan 
kolonialisme (sistem hukum barat) dengan the living law (sistem hukum 
agama Islam dan sistem hukum adat). Perdebatan the living law itu sendiri 
hingga saat ini masih menarik untuk dicermati.  

Demikian pula semenjak diberlakukan Wetboek van Strafrecht (WsV) 
yang berlaku bagi semua dinamakan Wetboek van Strafrecht (W.v.S.) voor 
Nederlands Indie (v.N.I.) yang masih bersifat ―dualistis‖. Dengan ―dualistis‖ 

                                                        
1JE. Sahetapy, Hukum Pidana Indonesia. Suatu Perspektif, Sumber: 
http://www.mahupiki.com/assets/news/attachment/08042014110810_08032014105155_1.%
20Prof.%20Sahetapy.pdf., diunduh pada tanggal 29 April 2014, hlm. 1 
2 C.S.T. Kansil & Chirstine S.T. Kansil, Sejarah Hukum Di Indonesia, Jakarta: Suara 
Harapan Bangsa, 2014, hlm. 169-170. 

http://www.mahupiki.com/assets/news/attachment/08042014110810_08032014105155_1.%20Prof.%20Sahetapy.pdf
http://www.mahupiki.com/assets/news/attachment/08042014110810_08032014105155_1.%20Prof.%20Sahetapy.pdf


 

 
Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Overcriminalization 
dalam Sistem Perundang-undangan Pidana 

2 

dimaksudkan W.v.S. ini berlaku untuk golongan orang Eropa (1 Januari 
1867) dan kemudian untuk orang Bumiputera dan mereka yang dipersamakan 
(1 Januari 1873).3 

Sebetulnya W.v.S.v.N.I. yang kini lebih dikenal dengan nama KUHP 
adalah Code Penal dari Perancis yang diambil alih oleh Belanda, karena 
Belanda pernah dikuasai (dijajah) Perancis. Dari 4 buku Code Penal 
kemudian dijadikan 3 (tiga) buku W.v.S.v.N., yang diteruskan ke Indonesia 
berdasarkan asas konkordansi dan kini dikenal sebagai KUHP dengan 3 buku 
(algemeene bepalingen, misdrijven en overtredingen). Setelah Indonesia 
merdeka, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana. Ini adalah undang-undang pertama yang bertalian 
dengan perundang-undangan hukum pidana, yang ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 26 Februari 1946. 

Semenjak saat itu, telah berulang kali terjadi perubahan, baik yang 
didasarkan atas permohonan judicial review maupun yang atas inisiatif dari 
pemangku kepentingan. Atas KUHP tersebut, dari penelusuran data sekunder 
yang Penulis himpun, yaitu sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana yang merubah nama Wetboek van Strafrecht voor  
Nederlandsch Indie (WvSNI) menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) 
atau lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP), serta adanya perubahan beberapa pasal dan krimininalisasi 
delik pemalsuan uang dan kabar bohong. 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. 
Undang-undang ini menambahkan jenis pidana pokok yaitu berupa 
pidana tutupan. 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan 
Pemberian Surat Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi; Undang-undang 
ini menambahkan jenis kejahatan yang berkaitan dengan praktek 
dokter. 

4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan 
Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 
untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUH Pidana dengan 
menambahkan jenis kejahatan terhadap bendera RI. 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP; 
Adapun ketentuan yang  dirubah adalah dengan memperberat ancaman 
pidana Pasal 359, Pasal 360, dan memperingan ancaman pidana Pasal 
188. 

6. Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa 
Perubahan dalam KUHP yaitu dengan merubah vijf en twintig gulden 

                                                        
3Ibid 
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dalam beberapa pasal dengan menambahkan sejumlah angka, menjadi 
dua ratus lima puluh rupiah. 

7. Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah 
Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana 
lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, yaitu dengan 
menambahkan Pasal 156a. 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian; 
dengan memperberat ancaman pidana bagi perjudian (Pasal 303 ayat 
(1) dan Pasal 542) dan memasukkannya Pasal 542 menjadi jenis 
kejahatan (Pasal 303 bis)). 

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan 
Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan 
Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan 
Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan; 
UU ini memperluas ketentuan berlakunya hukum pidana menurut 
tempat (Pasal 3 dan 4), penambahan Pasal 95a, 95b, dan 95c serta 
menambahkan Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan. 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap 
Keamanan Negara; dengan menambahkan jenis tindak pidana terhadap 
keamanan negara Pasal 107 a-f. 

12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang 
menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP 
bertentangan dengan UUD 1945; 

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 menyatakan 
Pasal 154 dan 155 KUHP bertentangan dengan UUD 1945. 

14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam 
KUHP; yang menaikkan jumlah denda Rp 250,- sebanyak 10.000 kali 
menjadi Rp 2.500.000,- 

15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU/-XI/2013 tentang 
Judicial Review atas Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menghapus 
frase ―perbuatan tidak menyenangkan‖. 
Jika dicermati perubahan-perubahan tersebut, maka sebenarnya 

merupakan suatu upaya untuk mencoba menyelaraskan antara aturan positif 
dengan semangat jiwa bangsa, yang selama ini dalam tataran praktis sangat 
merugikan masyarakat awam terhadap hukum. Ketimpangan antara das 
sollen dan das sein tersebut lebih banyak disebabkan karena ketidaksesuain 
nilai dan norma yang terkandung di dalam hukum positif. Sehingga, 
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semenjak tahun 1964 telah beberapa kali dibentuk tim untuk merancang RUU 
KUHP, yang hingga saat ini belum pula terwujud. 

Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, sebagaimana diungkapkan 
oleh Roeslan Saleh bahwa pengertian-pengertian dalam KUHP ini adalah 
pengertian-pengertian yang berasal dari sistem hukum barat. Hal ini 
disebabkan karena KUHP adalah kitab hukum yang pada pokoknya 
mengikuti strafwetboek Belanda. Penyimpangan dari WvS Belanda terdapat 
jikalau keadaan khusus di Indonesia memerlukan demikian. Akan tetapi yang 
dikatakan keadaan khusus ini pun pada waktu dulu adalah dilihat dari segi 
kepentingan pemerintahan kolonial Belanda di sini. Di samping itu, seperti 
dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa panitia untuk membentuk KUHP 
terlalu sedikit pengertiannya tentang paham hukum rakyat Indoensia sendiri, 
sehingga KUHP itu kurang sekali sesuai dengan kesadaran hukum rakyat 
Indonesia.4 

Menurut Penulis, bahwa selain karena ketidaksesuaian antara jiwa 
Undang-undang dengan jiwa masyarakat, maka perubahan sistem hukum 
pidana pula dipengaruhi oleh era globalisasi yang marak saat ini. Kebutuhan 
peningkatan perekonomian bagi negara-negara berkembang, seperti 
Indonesia, merupakan objek kolonialisme model baru. Ketika sistem hukum 
menjadi objek transaksional bagi perolehan pinjaman (loan) dan angka kredit 
internasional, maka tak heran ketika upaya legal reform yang diwacanakan 
dengan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam jiwa bangsa 
(volkgeist), telah menjadi satu hal yang sifatnya sia-sia. Di lain pihak, 
perubahan dan pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana materiil, 
sangat erat terkait dengan era globalisasi yang memunculkan state without 
border, pula mempengaruhi kebijakan formulasi hukum pidana.  

Menurut M. Solly Lubis yang mengemukakan bahwa politik hukum 
(legal policy) merupakan garis atau dasar kebijakan untuk menentukan 
hukum yang seharusnya berlaku dalam negara.5 Sebagai kebijakan dasar, 
tambah M. Solly Lubis, politik hukum tidak berdiri sendiri lepas dari 
dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan 
sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).6 

In concreto, perubahan hukum, baik menghapus, mengubah arti, 
menambah makna, memunculkan istilah baru, kesemuanya merupakan proses 
kriminalisasi dan dekriminalisasi, baik yang dilaksanakan karena ada tekanan 
publik dalam negeri maupun karena adanya tekanan internasional. Selain hal 

                                                        
4Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan PertanggungJawaban Pidana. Dua Pengertian 
Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 14-15. 
5 M. Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 
23. 
6Ibid., hlm. 27. 
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tersebut, berdasarkan pengamatan Penulis, penyebaran sistem hukum, 
khususnya common law dan civil law, memiliki pola klasik yang sama, yaitu 
melalui penjajahan atau kolonialisme. Namun dewasa ini, infiltrasi sistem 
hukum ke dalam sistem hukum lain telah berubah pola, yaitu melalui 
berbagai perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral ataupun 
multilateral, baik yang diperjanjikan antar negara sebagai subjek hukum 
internasional, maupun konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh organisasi 
internasional yang membutuhkan ratifikasi dari negara yang hendak dan/atau 
diminta diterapkan berdasarkan desakan dunia internasional. 

Gerakan reformasi yang muncul pada tahun1997-1999, memunculkan 
sedikitnya 57 Undang-undang baru dan satu Perppu, yang secara singkat 
disetujui dan disahkan oleh Presiden dan DPR pada saat itu. Dibandingkan 
dengan periode 1999 – 2004 pada masa pemerintahan Gus Dur yang 
menghasilkan 27 Undang-Undang. Bahkan pengukuran kinerja DPR adalah 
melalui penilaian atas berapa banyak Undang-Undang yang telah disahkan. 
Banyak atau tidaknya undang-undang yang disahkan berdasarkan Prolegnas, 
telah dijadikan ukuran standar untuk menilai kinerja lembaga legislatif 
tersebut. Akhirnya kekuasaan legislatif kita menjadi terjebak atas prestasi 
kuantitatif dan bukan prestasi kualitatif. 

Munculnya undang-undang baru tersebut diiringi dengan norma baru 
dan sanksi terhadap pelanggaran norma tersebut. Sehingga, asasinya adalah 
proses kebijakan formulasi lebih mengarah kepada proses kriminalisasi, 
meskipun terkait dengan perilaku judicial review, maka asasinya adalah 
proses dekriminalisasi. Bahkan kriminalisasi bukan saja melalui Undang-
undang.Terdapat beberapa peraturan daerah yang memuat kriminalisasi 
terhadap penyimpangan perilaku yang bersifat administratif. 

Kajian terhadap kebijakan kriminalisasi Peraturan Daerah untuk 
mewujudkan sinkronisasi hukum pidana lokal dengan hukum pidana 
kodifikasi dirasakan penting, paling tidak didasarkan pada beberapa alasan 
Pertama, munculnya persoalan di sekitar Perda ―bermasalah‖ antara lain 
disebabkan adanya semangat berlebihan dari Pemerintah Daerah dalam 
meningkatkan pendapatan daerah, dengan berlomba untuk sebanyak-
banyaknya membuat Peraturan Daerah. Agar Perda itu ditaati maka masing-
masing daerah merumuskan kebijakan kriminalisasi dalam Perda, yang 
rumusannya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainya. Kedua, 
ada sebagian Perda yang dipandang bermasalah karena dalam menentukan 
kebijakan kriminalisasi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, hal ini 
terjadi karena ketiadaan aturan operasional yang mengaturnya, sehingga 
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setiap daerah menafsirkan sendiri kewenangan apa saja yang ada pada 
dirinya.7 

Misalnya pada Pasal 61 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, yang 
menegaskan sebagai berikut: 

 
―Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 22 ayat 
(1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 43 ayat (1), Pasal 53 ayat 
(1), Pasal 54 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah).‖ 
 
Jika diperhatikan muatan norma yang ada dalam pasal rumusan sanksi 

tersebut, maka sejatinya, pasal-pasal tersebut merupakan perilaku 
administratif yang kemudian diseret ke ranah Hukum Pidana dengan 
berdasarkan kajian manajemen resiko dan asas dolus serta asas culpa atau 
misalnya kemunculan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi, dimana kita ketahui bersama, bahwa undang-undang tersebut 
muncul karena ada desakan dari kelompok masyarakat yang merasa terluka 
rasa kesusilaannya dengan maraknya perilaku pornografi di berbagai media 
massa. Para penentang pornografi merasa bahwa secara positif, pemerintah 
belum mengatur mengenai perilaku pornografi tersebut. Hal tersebut 
dikarenakan, KUHP sebagai umbrella act tidak memiliki kriteria pornografi. 
Padahal jika mengacu Undang-Undang No. 1/Drt/1951 maka perilaku yang 
bertentang dengan the living law dapatlah dipidana, khususnya pada Pasal 5 
ayat (3) huruf b yang menegaskan sebagai berikut: 

 
―Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus 
dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab 
Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang 
tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah.‖ 
 
Menurut Penulis, bahwa kriminalisasi dapat saja terjadi ketika 

pemahaman terhadap sistem hukum pidana adalah lemah. Kelemahan yang 
lain adalah keengganan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi 
peraturan perundang-undangan.Sedangkan proses dekriminalisasi dapat 
terlihat melalui proses judicial review Mahkamah Konstitusi, khususnya pada 
Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menghilangkan frase ―perbuatan tidak 
                                                        
7 Teguh Prasetyo, Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi 
Dengan Hukum Pidana Kodifikasi, Jurnal Hukum No.1 Vol. 16, Januari 2009, hlm. 18. 
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menyenangkan‖, sehingga frase tersebut sudah tidak dapat lagi dijerat dengan 
Pasal 335 ayat (1) KUHP, sepanjang unsur-unsur yang lain dalam pasal 
tersebut tidak terpenuhi. 

Jika dicermati dengan seksama uraian-uraian tersebut diatas, maka 
tidaklah heran ketika berbicara tentang hukum, maka ia (hukum) bukanlah 
suatu hal yang statis, hukum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami 
perkembangan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dikarenakan 
pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai 
faktor. Hukum yang ada sekarang tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, 
melainkan merupakan suatu perkembangan tersendiri, maka yang dimaksud 
adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum 
dengan masyarakat. Hal tersebut memang seharusnya terjadi demikian karena 
bagaimanapun juga keberadaan terutama ada di masyarakat.8 

Perkembangan masyarakat membawa pengaruh terhadap penerapan 
ketentuan-ketentuan hukum pidana. Pandangan masyarakat terhadap suatu 
ketentuan hukum pidana pada suatu saat berubah. Perubahan yang dilarang 
ketentuan itu tidak semestinya dilarang.9 Perubahan sosial, pembangunan, 
modernisasi, berhubungan satu sama lain dengan erat, seperti halnya terjadi 
di Indonesia dan negara sedang berkembang lainnya. Dikatakan demikian 
karena pembangunan modernisasi yang dijalankan oleh suatu bangsa itu 
membawa serta perubahan sosial di negara yang bersangkutan.10 

Pada tahun 1960-an berkembang studi sosiologis terhadap peraturan 
perundang-undangan pidana, sehingga perbuatan yang telah dimasukkan ke 
dalam hukum pidana tidak lagi ukurannya moral, tetapi juga dipengaruhi oleh 
kelompok sosial tertentu dalam masyarakat. Sebagai perbuatan negatif, 
kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari 
masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Hal ini nantinya akan berpengaruh 
dalam menetapkan ―kriminalisasi‖ atau ―penalisasi‖(Pen) begitu pula dalam 
kerangka ―dekriminalisasi‖ serta ―depenalisasi‖.11 

Kenyataan ini seharusnya membuat orang berpikir dan menanyakan, 
apakah manfaat pengancaman dengan pidana suatu perbuatan apabila 
pelanggarannya tidak dapat diselesaikan. Suatu peraturan perundang-
undangan pidana, yang dalam praktiknya tidak dijalankan akan menurunkan 
kewibawaan dari penguasa. Ini adalah salah satu sumber krisis kewibawaan 

                                                        
8 HR. Otje Salman & Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: 
Alumni, 2012, hlm. 2. 
9 Djoko Prakoso, Perkembangan Delik-Delik Khusus Di Indonesia, Jakarta: Aksara Persada 
Indonesia, 1988, hlm. 107. 
10Ibid., hlm. 131. 
11 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusamedia, 2013, hlm. 
11-13. 
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dari penguasa.12 Berkaitan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh memberikan 
pandangan bahwa Pemerintah dalam menentukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana wajib dilakukan dengan bijaksana untuk menyesuaikan dengan 
perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun penentuan tersebut 
turut pula dipengaruhi dengan pandangan-pandangan apakah ancaman dan 
penjatuhan pidana itu adalah jalan utama untuk mencegah dilanggarnya 
larangan-larangan tersebut.13 

Di Indonesia, proses kriminalisasi sejak proklamasi kemerdekaan 
berlangsung terus dan tidak akan pernah berhenti, sedangkan proses 
dekriminalisasi, menurut Djoko Prakoso, tampak pada masa-masa 
permulaan berdirinya negara kita. Sejarah hukum pidana setelah Proklamasi 
dapat dimulai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.14 
Namun untuk saat ini, semenjak terbentuknya Mahkamah Konstitusi, 
menurut Penulis, proses dekriminalisasi masih dimungkinkan untuk 
berlanjut. 

Terkait mengenai permasalahan kriminalisasi, Penulis menemukan 
suatu fenomena menarik untuk dikaji. Pandangan penulis ini didasarkan 
dengan apa yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, terkait dengan bentuk 
dan dimensi dari kejahatan. Bahwa dengan meningkatnya kualitas kejahatan 
di kebanyakan negara ditegaskan kembai pada Kongres Ke-V PBB tahun 
1975 di Jenewa atau dikenal dengan United Nation Congress on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, dengan topik khusus 
yang membahas:15 

1. Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara 
transnasional maupun nasional; dan 

2. Akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kejahatan. 
Ada pun bentuk dan dimensi yang telah diklasifikasikan oleh kongres 

tersebut, terdiri dari: 
1. Crime as business yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan 

keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha atau industri, 
yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh 
mereka yang mempunyai kedudukan terpandang di dalam masyarakat, 
termasuk dalam kejahatan ini, antara lain yang berhubungan dengan 
pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang 
perbankan, di samping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal 
dengan organized crime, white collar-crime dan korupsi; 

                                                        
12 Djoko Prakoso, Perkembangan Delik-Delik ………. Op.cit., hlm. 108. 
13Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan....... Op.cit., hlm. 13-14. 
14 Djoko Prakoso, Perkembangan Delik-Delik ………. Op.cit., hlm. 109. 
15 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan 
Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 12-13. 
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2. Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil-hasil pekerjaan seni dan 
kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya; 

3. Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan 
obat-obatan; 

4. Perbuatan kekerasan antar perorangan (interpersonal violence), 
khususnya kongres meminta perhatian terhadap perbuatan-perbuatan 
dikalangan remaja; 

5. Perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional, yang 
biasa disebut dengan perbuatan-perbuatan terorisme; 

6. Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas dan kendaraan 
bermotor; 

7. Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan 
pelarian pengungsi akibat bencana alam dan peperangan, masalah-
masalah yang berhubungan perpindahan tempat, misalnya mengenai 
pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitasi 
tenaga kerja, pelacuran dan sebagainya. Masalah yang berhubungan 
dengan pengungsi antara lain masalah pengalihan bantuan dan 
spionase; 

8. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita 
Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan penulisan ini, mencoba 

untuk menggali proses kriminalisasi kepada dua jenis undang-undang, yaitu 
undang-undang yang bersifat pidana (undang-undang pidana murni) dan 
undang-undang bersifat Hukum Administrasi Negara yang memiliki sanksi 
pidana, guna membuktikan bahwa telah terjadi overkriminalisasi 
(overcriminalization). 

Demikian pula pada proses dekriminalisasi, menjadi suatu kajian yang 
menarik untuk ditelaah landasan filosofi, berdasarkan refleksi ontologi, 
epistemologi dan aksiologi, dari proses dekriminalisasi tersebut. Selain dari 
kedua pembahasan utama tersebut, Penulis pula mencoba mempertajam 
berkaitan dengan ‗hak negara‘ untuk menetapkan proses kriminalisasi, 
sebagai satu kegiatan tersistematisasi ke dalam sistem hukum, yang 
memunculkan satu pandangan bahwa Negara berhak atau Hak Menuntut. 

Kajian-kajian dalam buku ini akan banyak menyinggung, walaupun 
tidak diperdalam, kewenangan pemerintahan pusat maupun daerah dalam 
merumuskan norma dan sanksi pidana  ke dalam suatu peraturan perundang-
undangan. Yang kesemuanya merupakan suatu kajian terhadap Ilmu Hukum 
Normatif (Dogmatik Hukum), sedangkan untuk dapat memerankan Ilmu 
Hukum secara lebih efektif-positif pada pengembanan hukum praktis 
(rechtbeoefening), maka dari waktu ke waktu perlu dilakukan refleksi 
kefilsafatan terhadap Ilmu Hukum (pidana) itu sendiri. Refleksi kefilsafatan 
tentang Ilmu Hukum yang lengkap akan mempersoalkan aspek ontologi, 
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epistemologi dan aspek aksiologi dari Ilmu Hukum. Penelaahan terhadap tiga 
aspek tersebut akan menentukan keberadaan dan karakter keilmuan dari Ilmu 
Hukum yang akan berimplikasi pada cara pengembanan Ilmu Hukum dan 
praktis Ilmu Hukum (pengembanan hukum praktis) dalam kenyataan 
kehidupan kemasyarakatan. Sebab, pandangan tentang Ilmu Hukum akan 
mempengaruhi bentuk dan cara pendidikan (tinggi) hukum, dan cara berpikir 
serta cara berkarya para ahli hukum yang dihasilkannya.16 

Dengan demikian, untuk menentukan suatu perbuatan mempidana 
seseorang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan kriminalisasi atau 
overkriminalisasi, saat ini terjadi pembauran pandangan antara pandangan 
yuridis dengan pandangan sosiologis. Dalam pandangan yuridis, 
kriminalisasi terhadap seseorang didasarkan kepada ketentuan peraturan 
perundang-undangan baru yang mengklasifikasikan suatu perbuatan yang 
dahulu bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. 
Berbeda dengan pandangan sosiologis, dalam mengkaji suatu pemidanaan 
terhadap seseorang dapat dianggap sebagai suatu kriminalisasi, dalam kajian 
sosiologis dikaji dari sisi kepatutan dan kelayakan suatu perbuatan yang 
diletakan dalam pemidanaan. Sehingga, pengkajiannya tidak bergantung 
kepada apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur ataukah tidak. 

Apakah diletakkannya Bambang Widjajanto sebagai orang yang 
diduga dan disangka sebagai pelaku tindak pidana oleh Kepolisian terhadap 
kasus kesaksian palsu dalam proses pemeriksaan persidangan di Mahkamah 
Konstitusi merupakan suatu perbuatan kriminalisasi? Apakah Abraham 
Samad sebagai orang yang diduga dan disangka sebagai pelaku tindak 
pidana oleh Kepolisian terhadap kasus memasukkan keterangan palsu dalam 
akta otentik merupakan suatu perbuatan kriminalisasi? Ataukah kasus Novel 
Baswedan yang dijerat kembali atas kasus yang pernah dilakukan dimasa 
lalu sebagai akibat desakan keluarga korban? Atau mungkin dapat 
dibandingkan dengan kasus Budi Gunawan dan Hadi Poernomo, yang 
ditetapkan sebagai orang yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Bahkan mungkin kita juga 
dapat bandingkan dengan fenomena Komisioner Komisi Yudisial, 
SuparmanMarzuki dan Taufiqurrahman, yang dijadikan tersangka karena 
mengomentari putusan praperadilan Hakim Sarpin? Atau dapat pula kita 
perbandingkan dengan proses hukum dari AHOK atau Basuki Tjahya 
Purnama dalam dugaan Tindak Pidana Penistaan Agama. 

Jika dibandingkan dengan kasus-kasus orang-orang tidak ―terkenal‖ 
seperti contohnya Nenek Asyani (tersangka pencuri kayu atas laporan 

                                                        
16Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang 
Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan 
Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm.  9-10. 
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Perhutani), AAL (anak pencuri sandal di Palu) atau Sarniti (tersangka 
pencurian tatakan gelas), apakah dapat diklasifikasikan sebagai kriminalisasi? 
Dan masih banyak lagi kasus-kasus sejenis yang memancing reaksi umum 
serta menggugah rasa keadilan. Apakah kriminalisasi memiliki posisi yang 
berseberangan dengan rasa keadilan? Manakah yang harus diutamakan asas 
legalitas ataukah asas keadilan? Sehingga, kasus-kasus konkret tersebut 
menjadikan perbedaan antara kriminalisasi dengan overkriminalisasi 
(overcriminalization) menjadi kabur. 

Dari perbandingan individu yang telah disangkakan sebagai pelaku 
tindak pidana, bahkan sebahagian telah menjadi terpidana, maka pada 
prinsipnya masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang mengusik para 
penstudi hukum, khususnya dari ahli hukum yang menggunakan pendekatan 
sosiologis. Apakah masih ada maknanya untuk menghukum Nenek Asyani17 
(tersangka pencuri kayu atas laporan Perhutani), AAL (anak pencuri sandal 
di Palu) atau Sarniti18 (tersangka pencurian tatakan gelas) dengan vonnis 
pidana?   

Menurut B.R. Rijkschroff, bahwa suatu putusan Hakim dapat 
mempunyai dampak atau akibat-akibat kemasyarakatan yang besar. Namun 
juga penting disini untuk menelusuri dari tatanan norma dan nilai manakah 
seorang Hakim memutus perkara. Karena pada proses pertimbangan semua 
faktor dan pengambilan keputusan, Hakim akan menengok permasalahan ini 
dari suatu perspektif tertentu.19 Jika demikian, maka dalam ranah Ilmu 
Sosiologi Hukum, apakah putusan terhadap Nenek Asyani (tersangka 
pencuri kayu atas laporan Perhutani), AAL (anak pencuri sandal di Palu) atau 
Sarniti (tersangka pencurian tatakan gelas) dengan vonnis pidana, telah 
memberikan dampak yang positif terhadap kepentingan umum? Ataukah jika 
tidak dipidana akan mengancam bestuurzorg (kesejahteraan umum)? 
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang tidak dapat dijawab oleh Ilmu Hukum 
Empirik (aliran positivisme hukum). 

Namun demikian, menurut Bernard Arief Sidharta bahwa pada 
tataran praktik hukum di Indonesia terutama sejak zaman Orde Baru 
memperlihatkan situasi yang sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum, 
bahkan positivisme undang-undang (legisme). Para praktisi hukumnya sangat 
dipengaruhi atau tampak menganut positivisme hukum. Para praktisi 
hukumnya cenderung berpikir positivistik atau legistik dalam menjalankan 
profesinya masing-masing. Dalam pandangan yang positivistik itu, maka 
hukum hanyalah apa yang secara eksplisit tercantum dalam aturan hukum 

                                                        
17Divonnis pidana percobaan 
18Telah divonis bebas 
19 B.R. Rijkschroff, Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001, 
hlm. 7-15. 
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yang sah (perundang-undangan). Di bawah pengaruh ajaran positivisme 
hukum itu, maka dalam praktik hukum di Indonesia penggunaan atau 
perujukan pada asas-asas hukum dalam mengargumentasi suatu pendapat 
hukum atau dalam menetapkan putusan hukum kurang mendapat perhatian. 
Antara lain disebabkan oleh diabaikannya perujukan pada asas-asas hukum 
dalam argumentasi yuridik pada upaya menerapkan berbagai aturan 
perundang-undangan yang saling berkaitan, maka implementasi konsepsi 
negara hukum dalam praktik menjadi jauh dari yang diidealkan (kasus 
Tempo). Yang terwujud dalam praktik adalah negara hukum formal saja, 
yang menjauhkan hukum dari keadilan. Memang dalam masyarakat yang 
sedang mengalami krisis moral yang sangat mendasar seperti di Indonesia, 
maka semua nilai-nilai dan asas-asas hukum yang sangat fundamental untuk 
mewujudkan keadilan justru dapat menjauhkan ―hukum‖ dari keadilan atau 
kebutuhan hukum riil masyarakat yang sesungguhnya.20 

Jika mengacu kepada nomenklatur-nya maka diketahui bahwa 
―kriminalisasi‖ bukan merupakan istilah resmi dalam kajian Ilmu Hukum 
Pidana, namun lebih dikenal dalam kajian Kriminologi. Menurut 
Abdussalam, terdapat 3 (tiga) parameter dalam mencermati kriminalisasi, 
yaitu kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat.21 Sedangkan dari 
sisi Ilmu Hukum Pidana peletakan seseorang terjadi kesalahpahaman antara 
kewajiban memenuhi unsur-unsur pasal, sebagai akibat dianutnya secara 
mutlak asas legalitas, dengan kewajiban memenuhi sesuai tujuan dari 
pengundangan peraturan tersebut. Oleh karena itu, di dalam Ilmu Hukum 
Pidana lebih dikenal dengan istilah ―penalisasi‖ yang identik dengan 
kriminalisasi dan ―depenalisasi‖ yang identik dengan dekriminalisasi. 

Disamping istilah-istilah tersebut, dalam dunia hukum dimunculkan 
suatu istilah baru yaitu ―overcriminalization‖ (overkriminalisasi atau 
kriminalisasi yang berlebihan). Hal ini tentunya menjadi suatu kajian yang 
menarik, oleh karena batasan kriminalisasi hingga saat ini masih tercampur 
antara Ilmu Hukum Pidana dengan Kriminologi dan Sosiologi Hukum, antara 
pemenuhan perintah Undang-Undang dengan reaksi sosial kemasyarakatan. 

Dengan demikian, Ilmu Hukum Pidana dalam menjalankan fungsi 
perskriptif (mengarahkan dan membentuk perilaku masyarakat) dalam 
membentuk peraturan perundang-undangan hendaknya mengakomodir 
penelitian dari kajian Kriminologi dan Sosiologi Hukum, yang merupakan 
conduct norm di dalam masyarakat misalnya seperti norma kesopanan, norma 
susila, norma adat, dan norma agama. Sehingga perumusan norma hukum di 
dalam perundang-undangan bukan saja mengakomodir perbuatan-perbuatan 

                                                        
20Bernard Arief Sidharta, Sebuah Catatan Tentang Demokrasi dan Negara Hukum, (Bahan 
Ajar-unpublish), Bandung: FH-UNPAR, 2009, hlm. 4. 
21Abdussalam, Kriminologi, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 15. 
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yang diklasifikasikan terlarang oleh hukum, namun juga perbuatan-perbuatan 
tercela di mata masyarakat meskipun bukan merupakan pelanggaran oleh 
Hukum Pidana.22 

 
B. Ruang Lingkup Permasalahan 

Hakikatnya, institusi pengadilan berdasarkan fungsi litigasinya hanya 
dapat menyelesaikan konflik yang berasal masa lalu, sepanjang telah ada 
terlebih dahulu perundang-undangan pidananya. Walaupun perundang-
undangan pidana memiliki tujuan sebagaimana telah dimuat dalam landasan 
peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum saat ini, beracara di 
pengadilan selalu berkaitan dengan berbicara kalah dan menang, benar dan 
salah berdasarkan alat bukti dengan segala formalistiknya serta pemenuhan 
rasa puas dari pihak yang menuntut ―keadilan‖. Padahal pencarian keadilan 
adalah tidak identik dengan mencapai suatu kebenaran. Tuntutan pemenuhan 
rasa keadilan yang didasarkan atas teks-teks ototitatif memiliki keterbatasan 
dalam pemaknaan isinya oleh setiap penegak hukum.  

Perundang-undangan pidana, hampir dan selalu dirancang dengan tidak 
mengakomodir kepentingan dari tujuan hukum dalam mencapai kedamaian 
dan kebahagiaan. Hal ini berarti bahwa perundang-undangan pidana bukan 
bagian dari social defence policy dalam sebuah negara, yang merupakan 
grand design dari keteraturan tata hukum positif. Perumusan dan 
perancangan suatu perundang-undangan pidana selalu didasarkan kepada 
―interest‖ yang bukan dari volkgeist bangsa Indonesia. Sehingga memiliki 
dua akibat yang sangat nyata, yaitu (1) sering kalinya diamandemen dalam 
jangka waktu yang sangat singkat, perhatikan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2003 merupakan pengaturan money laundering, dimana dalam jangka waktu 
satu tahun telah dilakukan amandemen; (2) banyaknya undang-undang yang 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik dari sisi norma secara utuh 
ataupun penambahan frase di dalam suatu norma dalam suatu pasal atau 
bahkan seluruh undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat 
di depan hukum. 

Atau misalnya kita dapat perhatikan perubahan yang sangat dinamis 
dari peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan target pemasukan 
negara, maka akan memberikan legitimasi bagi Direktorat Jendral Pajak 
(DJP) untuk, baik melakukan langkah-langkah inovasi maupun penerapan 
discretionary power dalam menggunakan upaya paksa yang ada di dalam 
Hukum Pidana, demi tercapainya target pemasukan negara. Permasalahannya 
adalah perbuatan DJP tersebut adalah sah di mata hukum dan memiliki 
kekuatan memaksa.  
                                                        
22Topo Santoso, Kriminologi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 2. 
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Hal tersebut menunjukan kepada kita bahwa memang ada korelasi 
antara perundang-undangan pidana dengan law enforcer behaviour yang 
telah mengakar dan mendarahdaging ke dalam suatu sistem peradilan pidana, 
sehingga sudah tidak dapat dibedakan lagi keperikelakukan tersebut legally 
binding ataukah tidak? Yang pada akhirnya memang, berbicara hukum 
pidana di Indonesia adalah berbicara hanya dalam dua sisi saja, yaitu (1) 
perumusan suatu perbuatan yang diklasifikasikan ke dalam suatu perbuatan 
yang melanggar hukum; (2) perilaku penegak hukum dalam 
menginterpretasikan rumusan tek-teks otoritatif terhadap perilaku nyata 
melalui proses penegakan hukum. 

KUHAP yang merupakan cerminan dari pengaturan sistem peradilan 
pidana di Indonesia, telah memberikan batasan-batasan terhadap institusi 
penegak hukum dalam menegakkan hukum materiil yang bertujuan 
memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang bersengketa, dalam hal 
ini adalah negara dan pelaku. Dengan dialihkannya kepentingan korban 
kepada Negara menjadikannya pihak pemangku kepentingan dalam proses 
penegakan hukum. Hal yang tidak dipahami berkaitan dengan kewenangan 
Negara cq Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, khususnya dan umumnya bagi 
setiap institusi yang secara atribusi dibebankan melakukan perlindungan 
hukum terhadap hak-hak publik, kurang menyadari seseorang yang menjadi 
addresat hukum pidana materil pun memiliki hak-hak untuk pula dilindungi. 

Sebagai bagian dari hukum publik, perancangan, perumusan dan 
pengundangan perundang-undangan pidana merupakan langkah awal dari 
suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak publik, yang diakhiri 
dengan penegakan hukum materiilnya. 

Perencanaan, perancangan, perumusan dan pengundangan perundang-
undangan pidana, dalam konteks Pancasila sebagai falsafah dan sumber 
hukum, maka perlu dipertimbangkan dalam pemilihan perilaku-perilaku yang 
akan dianggap sebagai suatu tindak pidana, pun terkait dengan proses 
penegakannya, yang disesuaikan dengan volkgeist Bangsa Indonesia. Baik 
kriminalisasi (penalisasi) atau dekriminalisasi (depenalisasi), bahkan 
overcriminalization (kriminalisasi yang berlebihan), hendaknya memiliki 
dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan historis selain terpenuhinya 
pertimbangan yuridisnya. 

Di dalam karya ilmiah ini, Penulis hendak menggunakan asas 
musyawarah mufakat sebagai penunjang utama dari teori keadilan, Pancasila 
sebagai falsafah bangsa dan Ilmu Hukum dalam pendekatan normatif dan 
sosiologis, sebagai pisau analisis, untuk mendorong menumbuhkembangkan 
perilaku contra legem oleh penegak hukum sehingga tidak terkungkung 
dalam cara-cara berhukum yang berteks, walaupun tetap menjaga 
predikbilitas dari proposisi hukum dan akseptabel. Mungkinkah? Maka 
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menurut Penulis, harus ada intervensi dari mahkluk yang bernama 
―Tehnologi Digital‖. Selanjutnya akan Penulis jabarkan pada bagian lain dari 
Buku Seri Sistem Peradilan Pidana yang berikutnya. 

 
C. Metode Analisis 

Di dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang telah Penulis 
uraikan diatas mengacu kepada pandangan dari Roeslan Saleh yang 
menjelaskan bahwa pemikiran hukum pidana tidak sempurna dan utuh jika 
dilepaskan dari pandangan falsafah yang seharusnya mendasarinya. Dan 
masalah pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari 2 (dua) 
aspek yang dilihat dari segi falsafah, yaitu aspek keadilan dan aspek 
kelakuan.23Secara lebih gamblang dalam pandangan Penulis, bahwa aspek 
kelakuan yang dimaksud oleh Roeslan Saleh tersebut pada hakikinya adalah 
identik dengan kajian terhadap istilah Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana. 
Aspek kelakuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban dalam membahas 
pembangunan hukum pidana nasional memiliki pemahaman yang matang 
mengenai perbuatan-perbuatan yang akan dikualifikasi sebagai suatu 
perbuatan yang dilarang dan/atau suatu perbuatan yang dilarang dengan 
pelekatan sanksi pidananya. 

Berdasarkan objek kajian Ilmu Hukum adalah tata hukum positif yang 
berlaku pada suatu waktu tertentu dan wilayah tertentu, maka seyogyanyalah 
kajian terhadap Ilmu Hukum Pidana pula didasarkan kepada pandangan 
hidup bangsa Indonesia sendiri dalam melihat perbuatan-perbuatan yang 
dianggap tercela oleh masyarakat. Penelaahan tersebut menjadi penting 
dalam memahami suatu perbuatan yang kemudian dianggap sebagai suatu 
perbuatan pidana yang berbasis asas legalitas sebagai parameter terciptanya 
suatu perbuatan pidana atau sebagai parameter terjadinya suatu perbuatan 
pidana dalam konteks sistem kemasyarakatan di Indonesia. Pandangan 
tersebut menjadi memiliki kesesuaian jika kita kembalikan kepada pandangan 
bahwa perbuatan pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan anti sosial. 
Maka hukum pidana bergerak sebagai hukum sanksi atas perbuatan anti 
sosial tersebut. 

Perdebatan dalam merumuskan dan mengundangkan suatu perundang-
undangan pidana, merupakan perdebatan yang tidak pernah berhenti dalam 
sejarah perkembangan manusia. Aliran klasik muncul karena perlawanannya 
terhadap kekuasaan penguasa yang secara sewenang-wenang menetapkan 
sanksi terhadap suatu perbuatan yang dalam pandangan penguasa adalah 
merugikan. Demikian pula aliran-aliran lain, seperti aliran modern dan neo 
klasik, yang muncul karena pengaruh dari pandangan akademisi dan kajian 

                                                        
23Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan....... Op.cit., hlm. 7-8. 
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ilmiah terhadap jangkauan aliran klasik yang berada dibalik asas legalitas 
mengenyampingkan aspek-aspek lain dalam sisi kehidupan masyarakat. 

Perdebatan-perdebatan tersebut sudah tidak lagi berkutat di antara asas 
legalitas semata. Seperti halnya perdebatan publik antara Mahzab Sejarah 
yang diwakili oleh Von Savigny dengan Mahzab Positivisme yang diwakili 
oleh Thalboutyangmemperdebatkan esensi hukum antara superioritas 
volgeist dan perintah penguasa. Perdebatan hukum era abad ke XIX dan 
Abad ke XX lebih mengarahkan kajiannya kepada efisiensi dan efektivitas 
dari perumusan suatu perbuatan sebagai delik dan efek sampingnya terhadap 
perkembangan masyarakat secara umum. Pandangan individualisasi seorang 
pelaku sudah harus dianggap sebagai bagian dari suatu komunitas yang 
komplek. Demikian pula suatu komunitas tersebut merupakan faktor 
kriminogen bagi individu yang menjadi pelanggar tadi. Pandangan ini yang 
mempengaruhi pandangan Penulis untuk meletakkan masyarakat sebagai 
komponen primer24 dalam suatu Sistem Peradilan Pidana. 

Bernard Arief Sidharta menjelaskan bahwa dalam melakukan 
kegiatan rechtsbeoefening (pengembanan hukum praktis atau praktik 
hukum), maka di dalam penyusunannya guna dapat memerankan Ilmu 
Hukum dilakukan refleksi kefilsafatan terhadap Ilmu Hukum itu sendiri. 
Sehingga pemangku kepentingan akan mendapatkan gambaran yang utuh 
dari norma-norma yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan bukan 
lagi gambaran yang tereduksi terhadap norma-norma yang dilekatkan norma 
sanksi pidana. 

Permasalahan yang paling mendasar untuk dilakukan kajian atau 
analisis, dimana seringkali luput dalam perhatian para ahli hukum, adalah 
selalu berkutat pada perumusan norma-norma yang dilekatkan dengan norma 
sanksinya. Analisis hukum selalu diarahkan kepada pemenuhan unsur-unsur 
suatu tindak pidana terhadap norma pengaturnya. Apakah terpenuhi atau 
tidak terpenuhi? Sehingga tidak heran jika institusi penegak hukum saat ini 
merupakan aparat penegak undang-undang dan bukan penegak hukum.  

Menurut Bernard Arief Sidharta bahwa kondisi tersebut merupakan 
akibat dari diabaikan atau kurang diperhatikannya studi Teori Argumentasi 
Yuridik (legal reasoning), dan terkait padanya Teori Penemuan Hukum, 
dalam pendidikan hukum di Indonesia memperkuat kecenderungan berpikir 
positivistik(-legalistik) dalam praktik hukum. Menyelesaikan masalah hukum 
secara yuridik dalam intinya berartti menerapkan aturan hukum positif 
terhadap masalah (kasus) tersebut. Menerapkan aturan hukum positif hanya 
dapat dilakukan dengan jalan secara kontekstual menginterpretasi aturan 
hukum tersebut untuk menemukan kaidah hukum yang tercantum di 
                                                        
24 Lihat Rocky Marbun, Sistem Peradilan Pidana. Suatu Pengantar, Malang: SETARA 
Press, 2015. 



 

 
 BAB 1  Pendahuluan   

 
17 

dalamnya dalam kerangka tujuan kemasyarakatan dari pembentukan aturan 
hukum itu (teleologikal) yang dikaitkan pada asas(-asas) hukum yang 
melandasinya dengan melibatkan juga berbagai metode interpretasi lainnya 
(gramatikal, historikal, sistematikal, sosiologikal). Diabaikannya cara 
penalaran hukum yang melibatkan asas-asas hukum dan tujuan 
kemasyarakatan aturan hukum terkait itu tampak jelas dalam kasus 
Pakpahan.25 

Dalam pandangan Penulis bahwa di dalam pengkajian terhadap 
perilaku menyimpang yang merupakan perbuatan anti sosial dengan 
dilekatnya ancaman pidana, seharusnya tidak selalu bersifat normatif dalam 
kajiannya. Setiap permasalahan hukum hendaknya selalu dikaji berdasarkan 
aspek ontologis (hakikat), aspek epistemologis (pengertian) dan aspek 
aksiologis (kemanfaatan)nya. Sehingga kita mengetahui bahwa di belakang 
norma terdapatlah apa yang kita mengenal sebagai ―nilai‖. Nilai inilah yang 
justru melatarbelakangi munculnya norma.  

Kegiatan mulai dari perencanaan, perancangan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan suatu 
undang-undang hendaknya menjadikan clear terlebih dahulu pembahasan 
mengenai nilai-nilai yang akan dikonkritkan menjadi norma. Dengan 
demikian, kegiatan hukum praktis harus selalu bergantung kepada objek dari 
ilmu hukum itu sendiri, yaitu seluruh tata aturan yang hidup pada suatu 
wilayah dan waktu tertentu baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. 

Secara sederhana, Penulis mencoba membuka cakrawala berpikir 
pembaca dengan mengajukan suatu presuposisi, misalnya Apakah kawin 
sejenis dapat dikenakan pidana? Jika demikian pertanyaannya, maka 
pengkajian yang dilakukan adalah penelitian mengenai sistem nilai 
kemasyarakatan terlebih dahulu. Bahwa sistem nilai kemasyarakatan di 
Indonesia adalah kekeluargaan, dan ini tentunya berbeda dengan sistem nilai 
kemasyarakatan di Belanda yang menganut individualistik. Oleh karena itu, 
setiap perbuatan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, tidaklah 
patut untuk dinormatifkan secara positif atau diperbolehkan. Pembolehan 
kawin sejenis di Belanda tentunya tidak akan menimbulkan efek 
kegoncangan dalam sistem kemasyarakatannya, namun sebaliknya jika 
diundangkan di Indonesia. Sehingga hendaknya harus dinormatifkan secara 
negatif yaitu dengan diletakan sanksi pidananya, atau minimal kawin sejenis 
harus dianggap tidak sah atau batal demi hukum. 

Dengan dilakukannya pengkajian secara utuh tersebut, maka selain 
dapat membantu perumusan norma yang seharusnya,  namun juga dapat 
digunakan untuk menentukan opsi penegakan hukumnya. Karena sejatinya 
penegakan hukum bukanlah seberapa banyak pelaku yang akan dipidana, 
                                                        
25Bernard Arief Sidharta, Sebuah Catatan Tentang ........ Op.cit., hlm. 5. 



 

 
Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Overcriminalization 
dalam Sistem Perundang-undangan Pidana 

18 

namun merupakan upaya dari aparat penegak hukum dalam mengembalikan 
rasa kedamaian dan keadilan masyarakat yang terlanggar. 
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