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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Tekad untuk membentuk dan mengelola sendiri suatu negara yang 

merdeka telah dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi ini merupakan landasan tegaknya 

sebuah organisasi Negara Indonesia yang mandiri, berikut tertib hukumnya. 

Sebagai hukum dasar yang menjadi landasan dan kerangkanya Konstitusional 

seluruh tata hukum dan tata pemerintahan di Indonesia kemudian disahkanlah 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD45). 

Pasal II Aturan PeralihanUUD 45 menyatakan dengan tugas bahwa 

“Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama 

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Selain 

menyatakan masih tetap berlakunya peraturan-peraturan (dan Badan Negara) 

yang ada sebelum Proklamasi, Aturan Peralihan juga mengamanatkan (secara 

tersirat) untuk memperbaharui Badan Negara dan Peraturan yang ada dengan 

kalimat “...selama belum diadakan yang baru .....”. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pembaharuan 

hukum di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan 

bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, di samping merupakan 

Rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa 

Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kehidupan yang bebas 

berketeraturan, dalam suasana tertib hukum.
1
 Selanjutnya berdasarkan 

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tatanan negara 

secara tegas dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum” . 

Pada tahun 1945 dikeluarkan Undang-Undang No.1 tahun 1956 tentang 

Peraturan Hukum Pidana. Dalam Pasal 1 disebutkan : Dengan menyimpang 

seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 
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1945 No. 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang 

sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada 

tanggal 8 maret 1942. 

Peraturan Presiden Tahun 1945 No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 pada 

pokoknya menentukan bahwa semua perturan yang ada tetap berlaku, kecuali 

yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pada 8 Maret 

1942, sebagai induk dari peraturan-peraturan hukum pidana yang ada adalah 

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie 1915 (WvS NI). Kemudian 

dalam Pasal VI Undang-Undang No. 1 tahun 1946 menyatakan nama WvS NI 

diubah menjadi Wetboek van Strafrecht dan dapat disebut “Kitab Undang-

Undaang Hukum Pidana”. 

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1946, selain menyatakan berlakunya 

WvS Ni,juga terlihat upaya untuk melakukan penyesuaian hukum pidana di 

Indonesia dengan memberi kekuatan untuk menyesuaikan materi KUHP (WvS 

Ni) dengan keadaan Indonesia merdeka. Pasal V Undang-undang ini dimuat 

ketentuan ,” Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang 

tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia 

sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap 

seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.
2 

Namun upaya penyesuaian 

ini masih dalam bentuk aturan yang sangat umum,  sehingga dalam prakteknya 

dapat menimbulkan perdebatan panjang atau kebingungan dalam memilih 

aturan hukum yang tepat. 

Undang- undang No. 1 tahun 1946 ini hanya berlaku untuk daerah pulau 

Jawa dan Madura, sehingga terdapat Dualisme hukum pidana di Indonesia. 

Dualisme
3
 hukum pidana ini baru diakhiri dengan dikeluarkannya Undang-

Undang No. 73 tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang No.1 

tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. 

Dengan demikian sejak saat ini berlakulah WvS.NI untuk seluruh wilayah 

Indonesia. 

Kondisi hukum positif Indonesia sendiri saat ini masih terdiri dari unsur 

- unsur (1) Hukum Adat,(2) Hukum Islam,(3) Hukum Barat,dan (4) Hukum 
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Nasional yang disusun setelah proklamasi kemerdekaan berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu hukum positif Indonesia belum 

sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945.
4 

Kondisi keanekaragaman hukum seperti tersebut diatas sampai sekarang 

masih berlangsung dan banyak dijumpai berbagai peraturan kolonial yang tetap 

berlaku dan belum dicabut , meskipun baik seluruh atau sebagian sudah tidak 

diperlukan lagi dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia 

yang telah merdeka. 

Keadaan ini juga terjadi di negara lain, dalam kongres- kongres PBB 

mengenai “The Prevention of Crime and The Treatment of Offender”, sering 

menyatakan dan mensinyalir, bahwa sistem hukum pidana yang ada selama ini 

di beberapa negara, yang sering berasal (diimpor) dari hukum asing selama 

zaman kolonial, pada umumnya telah usang dan tidak adil (obsulute and unjust) 

serta sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded 

and unreal) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada 

“diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat serta “tidak responsi” terhadap 

kebutuhan sosial masa kini.
5
    

Khususnya menyangkut pembaharuan atau pembangunan materi 

(substansi) hukum yang meliputi pembangunan perangkat perundang-undangan 

nasional, antara lain perlu mendapat perhatian adalah masalah pengaturan 

pidana atau pemindanaan dalam materi hukum pidana nasional. Pidana  sendiri 

yang tidak terpisahkan dari hukum pidana. Suatu norma bukanlah hukum 

pidana apabila suatu peraturan tidak diikuti suatu ancaman pidana.  

Masalah pidana merupakan masalah yang dewasa ini secara universal 

terus dicarikan pemecahannya. Masalah tersebut timbul karena adanya 

ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang 

dalam banyak penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang 

dikenai pidana,  maupun terhadap masyarakat atau negara. Di berbagai negara, 

termasuk Indonesia, terus diusahakan untuk mencari alternatif-alternatif dari 

pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan 
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yang bersifat non institusional dalam bentuk pidana bersyarat (voorwaardelijke 

veroordeling ) dan pidana harta (vermogenstraf) misalnya denda.
6 

Menurut Pompe seperti dikutip Barda Nawawi Arief, dalam praktek 

pengadilan di negara Belanda terlihat suatu ketidaksukaan yang besar terhadap 

pidana perampasan kemerdekaan dan suatu kesukaan yang semakin besar 

terhadap pidana denda.
7 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, pidana denda merupakan jenis sanksi 

pidana yang lebih efektif dan lebih penting sebagai alternatif dari pidana 

pencabutan kemerdekaan. Namun dipihak lain, khususnya dalam praktek 

peradilan di Indonesia pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang paling 

jarang dijatuhkan oleh para hakim.
8
  

Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok di Indonesia sampai 

saat ini memang masih dirasakan mempunyai banyak kelemahan dalam 

pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena pidana denda masih mengacu pada 

buku 1 KUHP yang merupakan turunan Wvs Belanda tahun 1886 dan 

diberlakukan di Hindia Belanda pada 1 Januari 1918. Sementara negara-negara 

lain sudah menyesuaikan KUHP-nya seperti Jerman, Austria (1975), RRC 

(1980). Sedangkan Belanda saja (yang KUHP-nya diadopsi menjadi KUHP 

Indonesia) hampir setiap tahun melakukan perubahan KUHP.
9
 Dari sini saja 

dapat kita lihat betapa tertinggalnya sistem pidana denda dalam KUHP 

Indonesia.  

Sebagai suatu sistem, penjatuhan pidana haruslah mengacu atau 

berpedoman pada Buku 1 KUHP sebagai (induk) aturan umum semua peraturan 

hukum pidana. Demikian juga mengenai pidana denda, aturan umum menganai 

pidana ini masih diatur dalam Buku 1 KUHP. Aturan umum inilah yang sangat 

krusial dalam menentukan terlaksananya pidana denda.  
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Dalam Aturan Umum KUHP, pidana denda diatur hanya dalam tiga 

pasal. Selain diatur dalam Pasal 10 (mengenai jenis-jenis pidana pokok), juga 

diatur dalam; 

Pasal 30  

(1) Denda paling sedikit adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen, 

(2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kekurangan, 

(3) Lamanya kekurangan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan 

paling lama enam bulan,  

(4) Dalam perturan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan 

demikian : jika dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, 

dihitung satu hari ; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap 

tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian 

pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen,  

(5) Jika ada pemberantasan denda, disebabkan karena perbarengan atau 

pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52 a maka kekurangan 

pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan,  

(6) Kekurangan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. 

 

Pasal 31   

(1) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan 

penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus 

membayar denda itu, 

(2) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika 

membayar dendanya, 

(3) Pembayaran sebagian dari denda baik sebelum maupun sesudah mulai 

menjalani kekurangan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagai 

kurungan bagian denda yang telah dibayar. 

 

Dalam Aturan Khusus KUHP (Buku II dan III) ancaman sanksi denda 

masihlah sangat ringan, walaupun sanksi denda sudah dilipat gandakan 

sebanyak 15 kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 (Prp) Tahun 1960 

(LN 1960 No.52).
10

 Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan :  

“Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali ditambah dan 

diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 

(Lembaran Negara 1960 Nomor 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan 

pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, 

sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya Peraturan 

Penggantian Undang-Undang ini harus dibaca dengan mata uang rupiah 

dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali”.  
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Untuk kejahatan maksimum ancamannya berkisar antara Rp.900 dan 

Rp.150.000,- Dan ancaman denda yang terbanyak adalah Rp.4.500,- Maksimum 

ancaman pidana denda secara tunggal sebesar Rp. 150.000,- hanya pada Pasal 

403. Dan secara alternatif pada Pasal 251. Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana 

denda Pasal 303 dinaikkan menjadi maksimal denda Rp.25.000.000,- dan Pasal 

303 bis maksimal denda ayat (1) Rp.10.000.000,- dan ayat (2) Rp.15.000.000,- 

namun tetap dialternatifkan denda pidana penjara.  

Untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar Rp.225 dan Rp.75.000,- 

Namun yang terbanyak hanya diancam pidana denda sebesar Rp.375,- dan 

Rp.4.500,- Maksimum pidana denda sebesar Rp.75.000,- hanya diancamkan 

pada dua jenis pelanggaran pada Pasal 568 dan 569. Memang dalam aturan 

khususnya mengenai kejahatan yang diatur di luar KUHP ancaman pidana 

denda, jumlah besaran ancaman sudah sesuai dengan nilai mata uang sekarang. 

Misalnya seperti sanksi denda dalam UU Korupsi, UU Hak Merek, UU Hak 

Cipta, dll, yang ancaman pidana dendanya mencapai ratusan juta, atau UU 

narkotika yang mencantumkan ancaman pidana maksimal untuk korupsi sebesar 

Rp. 5.000.000.000,-  

Namun, tetap saja dalam pelaksanannya sanksi pidana denda terikat 

pada Aturan Umum KUHP. Akibatnya pidana denda tidak efektif lagi karena 

besaran sanksi pidana denda dan sistem pelaksanaan yang ditentukan dalam 

KUHP tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang. Dengan sistem yang ada, 

juga sangatlah logis apabila setiap jenjang penjatuhan pidana denda malah akan 

menempatkan kembali penggunaan pidana perampasan kemerdekaan melalui 

sarana kurangan pengganti yang diatur Pasal 30 KUHP.   

 

I.2 Perumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang penelitian di muka, masalah pokok yang 

hendak diangkat adalah bagaimana kebijakan legislatif dalam rangka 

mengefektifkan pelaksanaan sanksi pidana denda. Berdasarkan pada masalah 

pokok diatas yang masih bersifat umum, maka secara khusus masalah yang 

diteliti adalah sebagai berikut :  
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a. Bagaimana kebijakan pengaturan sanksi pidana denda dalam perundang-

undangan pidana yang berlaku di Indonesia ?  

b. Apakah hal-hal yang seyogyanya dipertimbangkan agar pelaksanaan sanksi 

pidana denda lebih efektif ?    

 

I.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan-permasalahan 

seperti yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan :  

a. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda dalam 

perundang-undangan pidana di Indonesia. 

b. Untuk memberikan alternatif pemikiran mengenai pelaksanaan sanksi 

pidana denda di masa yang akan datang. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna :  

a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menembah pengetahuan 

dan wacana berpikir bagi para akademis maupun pembaca lainnya mengenai 

sanksi pidana denda. 

b. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran dan 

petunjuk bagi pemegang kebijakan dalam memutuskan hal-hal yang 

berkaitan dengan sanksi pidana denda.  

  

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual   

I.5.1 Kerangka Teori 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berpegang pada Sila Kedua 

butir kesatu dan kedua Pancasila sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang isinya :
11

 

Butir kesatu, mengakui memperlakukan manusia sesuai dengan harkat 

dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

Butir kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan 

kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, 
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hal. 55-56 

UPN "VETERAN" JAKARTA



 

8 
  

8 
 

keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna 

kulit dan sebagainya. 

 

Berdasarkan isi sila kedua butir kesatu dan kedua Pancasila diatas, 

maka siapapun orang yang ada dan tinggal di Negara Indonesia kedudukannya 

sama dan diperlakukan sama dalam kehidupannya di mana hak asasinya dijaga 

dan dilindungi oleh Negara walaupun orang tersebut adalah seorang narapidana 

atau recidivis. 

Hal di atas dipertegas dalam isi Pasal 28 C UUD 1945 yang 

memberikan perlindungan pada hak dasar manusia untuk kesejahteraan 

hidupnya dan untuk memajukan dirinya dalam kehidupan dan berhak 

diperlakukan dengan baik dan mendapatkan haknya sesuai undang-undang yang 

ada. 

Menurut Sri Soemantri, bahwa isi Pasal 28C Undang-Undang Dasar 

1945 diatas ialah :
12

 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

Dalam kerangka pemikiran, sebagai dasar teori yang akan dipergunakan 

dalam penelitian ini perlu diuraikan teori tentang tujuan pemidanan. Teori 

tentang tujuan pemidanaan dapat diuraikan sebagai berikut . 

Teori Absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini, pidana 

dimaksud untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. 

Sebagaimana dikatakan Muladi dan Barda Nawari Arief, bahwa :
13

 

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar 

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan 

itu sendiri. 
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Teori relative atau teori tujuan pidana. Menurut teori ini pemidanaan 

bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu 

sendiri tidak akan ada nilainya, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi 

kepentingan masyarakat yaitu agar pelaku tindak pidana tidak melakukan 

kembali tindak pidana yang meresahkan masyarakat. 

Untuk memberikan gambaran tentang teori relative (tujuan) ini 

sebagaimana dikemukakan oleh Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick,
14

 

tentang sanksi pidana dimaksud untuk : 

(1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. 

(2) Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang 

dilakukan si terpidana 

(3) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam. 

 

Teori Gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori 

relative. Menurut teori ini tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat 

juga dimaksud untuk melindungi masyarakat. Mengenai teori ini, J.M. Van 

Bemmelen, mengungkapkan bahwa:  

Penulis yang pertama-tama dengan jelas sekali mempropagandakan 

teori gabungan ialah Pallegrino Rossi (1787-1848) dalam bukunya 

Traite de Droit Penal pada tahun 1828. Menurut pendapatnya 

pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya “yang salah” 

“…..hukum…..harus menjatuhkan pidana hanya terdapat orang yang 

bersalah dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya 

pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan.
15

 

 

Muladi memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan. Pidana 

dipandang sebagai upaya memulihkan keseimbangan, keselarasan, dan 

keserasian dalam kehidupan masyarakat karena adanya kerusakan individual 

dan sosial (individual and social damages) akibat adanya tindak pidana. 

Sedangkan perangkat yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuhan pidana yang 

bersifat integratif, adalah :
16

 

a. Perlindungan masyarakat 

b. Memelihara solidaritas masyarakat 

c. Pencegahan (umum dan khusus) 
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d. Pengimbalan/pengimbangan 

Kenyataan tentang tujuan pemidanaan tersebut, menumbuhkan 

perkembangan baru tentang kebijakan (policy) hukum pidana yang memerlukan 

pengaturan pedoman pemidanaan secara normatif. Konsep baru dalam 

Rancangan Undang-Undang KUHP mengemukakan sistem pemidanaan harus 

mendasarkan kepada pendekatan humanistic, yang pada dasarnya memandang 

manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pidana 

disamping harus sesuai dengan nilai kemanusiaan yang beradab, harus mampu 

menciptakan kesadaran si pelaku terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-

nilai pergaulan hidup dalam masyarakat.
17

 

Pendekatan humanistic memandang perlunya ide individualisasi pidana, 

yang menerapkan :
18

 

a. Asas personal bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat 

pribadi/perseorangan. 

b. Asas culpabilitas, pidana harus dijatuhkan kepada orang yang bersalah. 

c. Pidana harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, yang berarti 

harus ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi yang 

dijatuhkan maupun cara pelaksanaannya. 

Bertitik tolak dari pendekatan pemidanaan sebagaimana dimaksud 

dalam ide individualisasi pidana dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 

hakim dalam menjatuhkan pidana serta faktor normative sebagai dasar hukum 

penjatuhan pidana, penjatuhan pidana denda tidak terlepas dari prinsip pidana 

dimana harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada 

fleksibilitas bagi hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara 

pelaksanaannya. 

 

I.5.2 Kerangka Konseptual 

Dalam KUHP Indonesia tidak ditetapkan mengenai tujuan diadakannya 

pemindanaan. Namun dalam Rancangan KUHP, Departemen Hukum dan HAM 

Tahun 2005 telah ditetapkan masalah tujuan pemindanaan. Dalam Pasal 54 

Rancangan KUHP disebutkan :  

                                                           
17

 Ibid, hal. 35 
18

 Ibid, hal. 36 
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(1) Pemindanaan bertujuan  

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 

hukum demi pengayoman masyarakat; 

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;  

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; 

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana ; dan  

e. Memaafkan terpidana. 

(2) Pemindanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia. 

 

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur 

dalam KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan, pidana terdiri atas :  

a. Pidana Pokok  

1) Pidana mati  

2) Pidana penjara  

3) Kurungan 

4) Denda 

5) Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No.20 Tahun 1945)  

b. Pidana Tambahan  

1) Pencabutan hak-hak tertentu  

2) Perampasan hak-hak tertentu 

3) Pengumuman putusan hakim  

Dalam United Nations Standard Minimum Rules for Non Custodinal 

Measures (SMR) atau populer di sebut The Tokyo Rules, pidana denda 

dirumuskan sebagai salah satu alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap 

pelaku tindak pidana. Dalam The Tokyo Rules, pidana denda dimasukkan ke 

dalam jenis sanksi ekonomi (economics sanctions) atau pidana yang bersifat 

uang (monetary penalties). Langkapnya jenis-jenis sanksi Non Custodial yang 

ada dalam SMR adalah : 
19 

  

a. Sanksi-sanksi lisan (verbal sanction) seperti teguran/nasihat baik (admotion) 

teguran keras/pencercaan (reprimand), dan peringatan (warning); 

b. Pembebasan/pelepasan bersyarat (conditional discharge) 

                                                           
19

 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2002) hal. 114 
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c. Pidana yang berhubungan dengan status (status penalties) 

d. Sanksi ekonomi (econimic sanctions) dan pidan yang bersifat uang 

(monetary penalties), 

e. Perampasan (confiscation) atau perintah pengambilalihan (expropriation 

order). 

f. Ganti rugi (restitution) kepada korban atau perintah kompensasi,  

g. Pidana bersyarat/tertunda (suspended/deffered sentence), 

h. Pengawasan (probation dan judicial supervesion), 

i. Pidana/perintah kerja sosial (community service order), 

j. Penyerahan ke pusat kehadiran (referral to an attendance centre)  

k. Penahanan rumah (house arrest)  

l. Perawatan non institusional lainnya, 

m. Beberapa kombinasi dari tindakan di atas.  

Pidana denda mempunyai karaktristik tersendiri dibandingkan dengan 

sanksi pidana lainnya. Antara lain karena pidana ini lebih bersifat sederhana, 

dalam arti tidak memerlukan tindakan lanjutan dan lembaga/instansi baru dalam 

pelaksanaannya, namun tetap dapat menimbulkan efek jera atau pencelaan tanpa 

merendahkan martabat terhadap pelaku tindak pidana. 

Dalam Rancangan KUHP, Departemen Hukum dan HAM Tahun 2005 

jenis pidana denda masih tetap dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari 

penjelasan Pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan Pidana denda sebagai salah satu 

sarana dalam politik kriminal tidak kalah efektif dengan jenis pidana lainnya, 

oleh karena itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini jenis pidana 

denda tetap dipertahankan.  

J.E. Lakollo mengatakan dalam perkembangan pidana denda tidak saja 

mengenai banyaknya penggunaan pidana ini dalam penjatuhan pidana, akan 

tetapi juga mengenai besarnya minimum dan maksimum denda. Penyebab 

perkembangan pidana denda antara lain disebabkan oleh membaiknya secara 

tajam tingkat kesejahteraan masyarakat secara materiel. Sebagai akibat 

membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat membawa akibat terhadap 
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perubahan watak (karakter) dari kriminalitas.
20

 Hal ini bertambah lagi dengan 

munculnya badan hukum (korporasi) sebagai subyek hukum (rechtspersoon) 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, namun tidak dapat 

dikenakan pidana badan.  

Pemilihan penjatuhan sanksi pidana denda lebih berorientasi pada 

pertimbangan tingkat kesejahteraan atau kemampuan finansial pelaku tindak 

pidana, sehingga sangat layak pelaku-pelaku tindak pidana yang bermotif 

keserakahan atau pelaku dari golongan ekonomi kuat dijatuhi pidana denda 

yang besar ataupun secara kumulatif dengan pidana dengan pidana lain, untuk 

menimbulkan efek jera dan mengurangi beban masyarakat (negara) dalam 

penanganan (treatment) mereka.  

Di Indonesia  sendiri pengaturan pidana denda masih berinduk kepada 

KUHP (Wetboek van Strafrecht Voor Netherlandsch) Tahun 1918 peninggalan 

kolonial yang merupakan turunan dari Wvs Belanda 1886. Akibatnya 

pengaturan sanksi pidana denda sangat minim dan sangat ketinggalan jaman 

dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain minimnya jumlah nilai denda 

yang diancamkan, peraturan untuk melaksanakan pidana denda juga sangat 

minim. Misalnya masalah alternatif pidana pengganti denda apabila pidana 

denda tidak dibayar, hanya disediakan sarana pidana kurungan sebagai 

pengganti pidana denda. 

Sebagai suatu sistem penjatuhan pidana denda haruslah mengacu atau 

berpedoman pada buku 1 KUHP sebagai (induk) aturan umum semua peraturan 

hukum pidana. Demikian juga mengenai pidana denda, aturan umum mengenai 

pidana ini masih diatur dalam buku 1 KUHP. Aturan umum inilah yang sangat 

krusial dalam menentukan terlaksananya pidana denda.
21

  

Meningkatkan jumlah ancaman pidana denda bukanlah jaminan untuk 

efektifnya sanksi pidana denda, karena jumlah ancaman pidana denda 

merupakan salah satu bagian (sub sistem) dari seluruh sistem sanksi pidana 

denda. Untuk diperlukan kebijakan legislatif suatu sistem sanksi pidana denda 

                                                           
20

 Tim Pengkajian Hukum BPHN, dalam Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam 

Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996) hal. 47 
21

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 1996) hal. 129 
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yang dapat jaminan terlaksananya pidana denda (peraturan pelaksana sebagai 

sub sistem yang lain). 

Tahap kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan 

merupakan tahap yang paling strategis, dibandingkan tahap-tahap perwujudan 

(fungsionalisasi) pidana lainnya.
22

 Dari tahap ini diharapkan adanya suatu garis 

pedoman untuk tahap-tahap berikutnya. Lebih lanjut juga dikatakan oleh Barda 

Nawawi Arief
23

 :    

Sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan 

kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu, maka tahap 

penetapan pidana hemat kami justru harus merupakan tahap perencanaan 

yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang seharusnya 

diambil dalam hal pemindanaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. 

Dengan perkataan lain, tahap ini harus merupakan tahap perencanaan 

strategis di bidang pemindanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada 

tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan 

pidana. 

  

Kebijakan legislatif mengenai pidana denda haruslah mencakup 

keseluruhan sistem pidana denda itu sendiri. Tidak hanya menentukan besaran 

jumlah atau nilai ancaman pidana denda, tetapi mencakup aturan-aturan yang 

dapat menjamin terlaksananya penjatuhan pidana denda. Kebijakan Legislatif 

inilah yang menjadi titik awal efektif tidaknya penggunaan sanksi pidana denda. 

Mengingat terbatasnya pengaturan pelaksanaan mengenai pidana denda 

dalam hukum positif Indonesia. Kebijakan legislatif yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pidana denda antara lain : pedoman penjatuhan pidana denda, 

berbagai sistem pembayaran pidana denda, penentuan batas waktu pembayaran 

denda, dan alternatif pidana pengganti denda yang tidak dibayar.   

 

I.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terkait dengan pembahasan tentang kebijakan 

pengaturan sanksi pidana denda dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, 

meliputi bagian-bagian sebagai berikut : 
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 Ibid, hal. 173 
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 Ibid, hal. 92-93 
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Bab I Pendahuluan. Bagian ini memaparkan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka 

teori dan konseptual,  dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini meliputi pembahasan tentang 

kebijakan legislative mengenai sanksi pidana, tujuan pidana, pidana penjara 

dalam sejarah, pidana denda sebagai alternative perampasan kemerdekaan, 

pengaturan pidana denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

pengaturan pidana denda dalam beberapa undang-undang di luar KUHP. 

Bab III Metode Penelitian. Bab khusus penelitian ini meliputi 

pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

analisa data. 

Bab IV Kedudukan dan Fungsi Pidana Denda. Bab ini meliputi 

pembahasan tentang pedoman penjatuhan pidana denda, berbagai sistem 

pembayaran pidana denda, penentuan batas waktu pembayaran denda, cara 

pembayaran denda, alternative pidana pengganti denda yang tidak dibayar. 

Bab V Penutup. Merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan 

dan saran-saran yang diberikan penulis.   
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