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Pendahuluan 

Akhirnya, pada 30 Mei 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) 

Yasonna H. Laoly menyatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) akan 

segera diserahkan oleh Presiden Jokowi ke DPR RI untuk dibahas pada pekan depan. Kemudian 

pada tanggal 5 Juni 2015 akhirnya Surpres atas pembahasan R KUHP 2015 dikeluarkan. Aliansi 

Nasional Reformasi KUHP, koalisi NGO nasional yang selama ini melakukan Advokasi KUHP sangat 

berhati-hati menanggapi perkembangan tersebut, karena ada banyak tantangan yang akan di 

hadapi oleh R KUHP di samping karena subtansinya maupun masalah pembahasannya di DPR. 

Terkait R KUHP 2015, DPR dan Pemerintah perlu mempersiapan diri terhadap proses 

pembahasan RUU tersebut. Pemerintah dan DPR harus meyadari bahwa R KUHP bukan seperti 

seperti rancangan lainnya. R KUHP memiliki karakter yang berbeda dari Rancangan Undang-

Undang (RUU) lain. Dari segi bentuknya saja, R KUHP berencana akan menghasilkan sebuah Kitab 

Kodifikasi. Kemudian jumlah pasal yang cukup besar berjumlah 786 Pasal yang penuh dengan isu 

krusial. Perhatian publik juga cukup besar termasuk, masyarakat umum, profesional akademisi, 

masyarakat sipil dan aparat penegak hukum. Berdasarkan pengalaman pembahasan model-

model RUU lainnya di DPR, termasuk pembahasan R KUHP di tahun 2013-2014 lalu, maka ada 

banyak tantangan yang akan di hadapi oleh Pemerintah dan DPR.  

Perlu untuk diketahui bahwa R KUHP merupakan kodifikasi, yaitu pengkitaban atau 

pembukuan undang-undang secara lengkap dan sistematis dalam satu buku. Secara sederhana, R 

KUHP dapat dikatakan merupakan kumpulan dari berbagai ketentuan/norma undang-undang 

yang disusun dalam satu buku dan disahkan sebagai undang-undang.  

Dari sisi bobot dan materi muatan, apabila nantinya RKUHP diundangkan menjadi undang-

undang, maka KUHP juga akan memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dari RUU lainnya 

karena dampak pengaturannya yang sangat luas pada struktur dan substansi hukum serta hak 

asasi manusia. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR seharusnya merespons pembahasan RKUHP 

dengan metode yang berbeda pula. Pembentuk undang-undang patut mencari dan merumuskan 

peluang untuk melakukan improvisasi guna mengefektifkan pembahasan. Dari sisi proses 

legislasi, ketersediaan waktu dan pembahasan yang fokus, efektif, serta partisipatif menjadi 

prasyarat bagi penilaian terhadap tinggi atau rendahnya kualitas dan legitimasi KUHP yang akan 

dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR. Sementara itu, dari sisi substansi, pembentuk 

undangundang harus mampu merumuskan pengaturan yang diterima oleh publik dan mencari 

titik kompromi dari berbagai konfigurasi kepentingan para aktor yang terdampak dari R KUHP 

tersebut.  

Aliansi Nasional Reformasi KUHP telah mengambil inisiatif untuk memulai melakukan 

kajian terhadap kemungkinan-kemungkinan model pembahasan untuk mendorong hasil 

pembahasan yang baik, berkualitas dan tranparan di DPR. Selanjutnya, usulan-usulan ini perlu 

mendapatkan masukan 1 yang lebih komprehensif dari berbagai pihak. Hal yang juga perlu 

diperhatikan adalah tantangan selanjutnya bagiamana membuka komunikasi dan 

mendesiminasikan usulan tersebut pada DPR RI. 

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Aliansi berencana melakukan FGD sebagai forum untuk 

memberikan masukan kepada Pembahasan RUU KUHP di DPR, sekaligus menerima masukan atas 

beberapa masalah kunci dan rekomendasi dalam pembahasan RUU KUHP di DPR.  
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Adapun kegiatan Focuss Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan bertemakan “Model 

Pembahasan R KUHP di DPR. Tujuan dari dilaksanakannya FGD ini adalah untuk :  

- Mendapatkan masukan pemikiran terkait usulan model pembahasan R KUHP di DPR  
- Membuka Komunikasi dan mendesiminasikan usulan yang tersedia kepada Pemerintah 

dan DPR RI 
- Memperkuat jaringan untuk mendorong kerja-kerja pembasahan R KUHP di DPR RI  
Kegiatan FGD tersebut  dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Agustus 2015 bertempat di Hotel 

Akmani Jakarta, Jl. KH. Wahid Hasyim No.91, Jakarta Pusat. Diskusi diselenggarakan pada pukul  
10.00 – 13.00 WIB. \ 

ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengundang beberapa elemen sebagai peserta 
untuk memberikan masukan pemikiran terhadap usulan model pembahasan R KUHP di DPR, 
yakni Pemerintah/Anggota DPR RI/ Tenaga Ahli DPR, Akademisi, Lembaga-lembaga advokasi dan 
swadaya masyarakat serta Tim Peneliti. 
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Bahan Pengantar Diskusi 

MENDORONG PEMBAHASAN RKUHP YANG EFEKTIF DAN BERKUALITAS 

Rekomendasi Umum Atas Pembahasan RKUHP 2015 

Oleh : Supriyadi Widodo Eddyono & Miko Susanto Ginting 

 

I. Pendahuluan 

 

Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Surat Presiden mengenai pembahasan Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP) pada 5 Juni 2015. Sebelumnya, 

pemerintah, melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada 

30 Mei 2015 memastikan bahwa Presiden Jokowi akan segera menyerahkan RKUHP ke DPR. 

 

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang selama ini mengadvokasi RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi 

KUHP, berpandangan, perlu kehati-hatian dalam menyikapi keputusan pemerintah ini. Alasannya, 

banyak tantangan yang akan dihadapi baik dari sisi substansi mau pun pembahasan RKUHP di DPR. 

 

Aliansi mendorong agar pemerintah dan DPR mempersiapkan diri untuk proses pembahasan RKUHP 

2015. Perlu kesadaran dari pemerintah dan DPR bahwa karakter RKUHP berbeda dengan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) lainnya. Perbedaan itu di antaranya, dari sisi bentuk, RKUHP akan menjadi 

sebuah kitab kodifikasi. Selain itu, jumlah pasal yang dibahas sangat banyak, mencapai 786 pasal. 

Sementara, dari sisi substansi, RKUHP kental dengan topik krusial yang berdampak luas pada 

struktur hukum dan hak asasi manusia. Perhatian publik atas pembahasan RKUHP juga cukup besar, 

di antaranya dari kalangan profesional, akademisi, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum. 

 

Dari sisi bentuk, RKUHP merupakan kodifikasi, yaitu pengkitaban atau pembukuan undang-undang 

secara lengkap dan sistematis dalam satu buku. Secara sederhana, RKUHP merupakan kumpulan dari 

berbagai ketentuan/norma undang-undang yang disusun dalam satu buku dan disahkan sebagai satu 

undang-undang. 

 

Pada pembahasan RKUHP kali ini, dibutuhkan inovasi dari sisi model dan mekanisme pembahasan. 

Jika hal ini tak dilakukan, Aliansi menilai, akan banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dan DPR. 

Penilaian ini berdasarkan pengalaman pemantauan terhadap pembahasaan RUU lainnya di DPR, 

termasuk pembahasan RUU KUHP pada 2013-2014 lalu. 

 

Dari sisi proses legislasi, ketersediaan waktu dan pembahasan yang fokus, efektif, serta partisipatif 

menjadi prasyarat bagi penilaian terhadap tinggi atau rendahnya kualitas dan legitimasi KUHP yang 

akan dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR. Sementara itu, dari sisi substansi, pembentuk undang-

undang harus mampu merumuskan pengaturan yang diterima oleh publik dan mencari titik 

kompromi dari berbagai konfigurasi kepentingan para aktor yang terdampak dari RKUHP tersebut. 
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Menurut Aliansi, ada lima tantangan yang akan sangat memengaruhi hasil pembahasan RKUHP oleh 

pemerintah dan DPR1. Tantangan tersebut akhirnya akan memunculkan pertanyaan, apakah RKUHP 

dapat diselesaikan dengan baik, kembali terpental seperti pembahasan pada tahun 2014, atau 

pembahasan dapat diselesaikan dengan kualitas rendah?  

Ada pun, kelima tantangan tersebut, sebagai berikut: 

 

1. Pertama, masa kerja atau waktu kerja pemerintah dan DPR yang terbatas. Hingga hari ini, 

pembahasan RKUHP terkesan akan dipaksakan selesai pada 2015. Aliansi menolak 

pembahasan yang terburu-buru dan mengabaikan kualitas substansi yang akan dihasilkan. 

Dengan mempertimbangkan bobot dan materi muatan perubahan KUHP tersebut, Aliansi 

mendorong pembahasan RKUHP yang berkualitas dengan waktu yang cukup untuk 

melakukan pembahasan yang efektif dan partisipatif. 

 

2. Kedua, anggaran pembahasan yang minim, terutama pada pihak pemerintah. Minimnya 

anggaran akan mempersulit proses pembahasan RKUHP yang berkualitas. Untuk itu, selain 

pembahasan mengenai model dan substansi, pemerintah dan DPR perlu mencari jalan 

keluar agar pembahasan RKUHP dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang 

memadai. 

 

3. Ketiga, prioritas kerja anggota DPR (terutama anggota Komisi III DPR yang tergabung dalam 

Panitia Kerja RKUHP) yang terpecah dan tidak fokus. Hal ini terjadi karena banyaknya beban 

kerja anggota Dewan, baik dalam konteks pelaksanaan fungsi lainnya (pengawasan dan 

anggaran), juga pelaksanaan fungsi legislasi, misalnya RUU Paten, Merek, dan sebagainya. 

 

4. Keempat, materi muatan atau substansi RKUHP yang sangat berat. Secara kuantitas, jumlah 

pasal yang akan dibahas sangat banyak  786 pasal. Jika dipecah menjadi Daftar Inventarisasi 

Masalah (DIM), kemungkinan teradapat lebih dari 2000 nomor DIM yang harus diisi oleh 

masing-masing fraksi yang tergabung dalam Panja RKUHP. Pembahasan dengan 

menggunakan model DIM ini diperkirakan akan menyita waktu yang seharusnya dapat 

dimanfaatkan untuk membahas substansi yang ada.  

 

5. Kelima, model pembahasan yang biasa atau konvensional yang selama ini digunakanoleh 

DPR dan Pemerintah tidak akan cukup efektif diterapkan dalam membahas RKUHP. 

Pembahasan dengan menggunakan model DIM pada akhirnya akan berujung pada 

pembahasan nomor per nomor dan lebih bersifat redaksional. Untuk itu, Pemerintah dan 

DPR sudah sepatutnyamerumuskan model pembahasan guna mendukung pembahasan 

RKUHP yang efektif dan partisipatif. 

 

 

 

 

                                                           
1Lihat, Catatan Singkat Terhadap Rencana Pembahasan RUU KUHP 2015, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 

Jakarta, 26 Maret 2015. 
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II. Evaluasi Terhadap Pembahasan RKUHP 2013-2014 

Sebelum 2013, wacana pembaruan terhadap KUHP sudah lama terdengar. RKUHP bahkan secara 

rutin masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) baik lima tahunan mau pun prioritas satu 

tahunan.  

 

Terakhir, RKUHP masuk dalam Prolegnas 2009-2014 dan dijadikan Prolegnas Prioritas pada 2013-

2014. Pada 6 Maret 2013, pemerintah mengirimkan RKUHP bersamaan dengan Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. 

Tahun Perkembangan 

1963 Seminar Hukum Nasional I (11-16 Maret 1963) menghasilkan beberapa 

rekomendasi, dimana salah satunya adalah pembaruan terhadap KUHP 

1964 Rancangan KUHP I disusun 

1968 Rancangan KUHP II disusun 

1971-

1977 

Basarudin dan Iskandar Situmorang menyusun Rancangan KUHP III, IV, dan V 

1979 Dibentuk tim pengkajian hukum pidana dibawah BPHN dan disusun rancangan 

KUHP VI 

1980-

1985 

Diadakan pembahasan intensif melalui lokakarya dan rancangan KUHP VII dan VIII 

disusun 

1987 Rancangan KUHP X disusun 

1991 Andi Hamzah menyatakan bahwa 99% Buku I dan 80% Buku II Rancangan KUHP XI 

telah selesai disusun 

1999 Kementerian Kehakiman menghasilkan Rancangan KUHP XII untuk diserahkan 

kepada DPR 

2012 Pemerintah menyerahkan RKUHP kepada DPR untuk dilakukan pembahasan 

1999-

2012 

RKUHP secara rutin dimasukkan dalam Prolegnas lima dan satu tahunan 
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Penyerahan RKUHP menjelang berakhirnya periode atau masa kerja pemerintah dan DPR 

menimbulkan pesimisme dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah dan DPR sendiri. Pesimistis 

pembahasan RKUHP akan berhasil. 

Berikut adalah beberapa catatan dan evaluasi terhadap pembahasan RKUHP 2013-2014: 

a. Waktu pembahasan yang tidak memadai 

Pada periode lalu, pemerintah menyerahkan RKUHP kepada DPR pada 6 Maret 2013, atau 

kurang lebih satu tahun menjelang berakhirnya masa bakti pemerintah dan DPR. Sempitnya 

waktu tak bisa dijadikan alasan, meski pada kenyataannya, baik pemerintah mau pun DPR 

sama-sama sibuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Umum 2014.2 

Pada periode 2013-2014, RKUHP yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR memuat 755 

pasal. Rinciannya, Buku I mengenai ketentuan umum memuat 211 pasal dan Buku II 

mengenai tindak pidana berisi 544 pasal. Terdapat penambahan pasal dengan jumlah 

signifikan jika dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini. KUHP berisi 569 pasal di 

mana Buku I mengenai ketentuan umum berjumlah 103 pasal, Buku II mengenai kejahatan 

ditambah dengan penambahannya berisi 385 pasal, dan Buku III mengenai pelanggaran 

berjumlah 81 pasal. 

 

Pada pembahasan RKUHP periode lalu, metode pembahasan yang disepakati oleh 

pemerintah dan DPR adalah menggunakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Namun, 

hingga berakhirnya periode pemerintahan dan DPR, DIM terkait RKUHP sama sekali tidak 

berhasil disusun dan dibahas bersama. Pembahasan hanya menyasar pada topik-topik yang 

mengundang perhatian publik. 

 

Pembahasan RKUHP yang dilakukan secara pararel bersamaan dengan RKUHAP dimulai pada 

Masa Sidang I DPR RI yang berlangsung mulai 16 Agustus 2013 hingga 25 Oktober 2013. Jika 

dikonversikan menjadi hari kerja, masa sidang tersebut terbilang cukup singkat, yaitu hanya 

dua bulan sepuluh hari kerja.  

 

Selain itu, setelah masa sidang I ini, kampanye untuk pemilihan legislatif akan segera 

dimulai. Hal ini membuat para anggota Panja RKUHP lebih banyak berada di daerah 

pemilihan dan tidak hadir pada saat pembahasan. 

 

Kemudian, pembahasan dilanjutkan pada masa sidang II DPR RI, yaitu 16 November 2013 

hingga 20 Desember 2013. Hari kerja pada masa sidang II (2013) juga berlangsung cukup 

singkat yaitu berkisar satu bulan dan setelah itu memasuki libur Natal dan Tahun Baru.   

 

Setelah libur panjang akhir tahun, pembahasan RKUHP kemudian dilanjutkan pada masa 

sidang III DPR RI, mulai 15 Januari 2014 hingga 24 Maret 2014. Secara keseluruhan, dari 

                                                           
2
“Masa jabatan DPR sudah memasuki “injury time”dan tahun di mana anggota DPR sudah harus berbagi fokus 

menghadapi Pemilu 2014. Selain itu, dinamika internal DPR juga merupakan salah satu faktor yang 
menentukan capaian kinerja DPR pada suatu waktu. Faktor lain adalah beban pekerjaan dari pelaksanaan 
fungsi lain, terutama fungsi pengawasan”. Lihat Miko Ginting, dkk, Catatan Kinerja Legislasi DPR: Capaian 
Menjelang Tahun Politik, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014, hlm.  18. 
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pembahasan terhadap RKUHP pada periode lalu, tidak ada kesepakatan yang dapat 

dirumuskan antara pemerintah dengan DPR. 

 

b. Pembentuk undang-undang tidak berhasil merumuskan kesepakatan 

 

Tak ada satu pun rumusan substansi RKUHP yang disepakati oleh pemerintah dan DPR pada 

periode lalu. Pembahasan hanya dilakukan pada topik-topik yang menarik perhatian publik, 

seperti mengenai pasal santet, kumpul kebo, dan lain-lain. Pun, terhadap topik-topik 

tersebut, pemerintah dan DPR juga tidak berhasil merumuskan kesepakatan. 

 

Salah satu penyebab tak adanya kesepakatan yang dirumuskan pemerintah dan DPR karena 

ketidakfokusan dalam pembahasan. Penyerahan RKUHP menjelang pemilihan umum 

menyebabkan tingkat kehadiran anggota DPR dalam pembahasan sangat minim. Apalagi, 

saat itu terjadi pergantian Ketua Komisi III yang menjadi mitra pemerintah dalam 

pembahasan RKUHP. 

 

Sementara, dalam pembahasan yang bersifat substansial, ada dinamika yang menarik yaitu 

pelibatan ahli yang cukup intens. Pelibatan ahli ini dapat dilihat melalui dua kacamata, yaitu 

ketidakpercayaan diri DPR dalam mengambil keputusan terkait substansi yang dibahas atau 

membuka ruang pelibatan aktif unsur atau komponen ahli dalam pembahasan RKUHP. 

 

c. Metode dan model pembahasan yang tidak efektif 

 

Metode pembahasan yang efektif dan partisipatif tidak hanya berkaitan dengan proses 

legislasi yang baik, tetapi juga sebagai prasyarat untuk substansi pengaturan yang 

berkualitas. Pada pembahasan RKUHP periode 2013-2014, metode pembahasan tidak efektif 

dan partisipatif sehingga RKUHP tidak berhasil diundangkan dan menuai protes publik. 

 

Metode pembahasan yang tidak efektif tersebut salah satunya karena target pembentuk 

undang-undang yang terlalu ambisius. RKUHP dibahas bersamaan dengan tiga undang-

undang lain yang juga penting, yaitu RKUHAP, RUU Kejaksaan, dan RUU Mahkamah Agung. 

Pembentuk undang-undang seharusnya dapat menentukan prioritas RUU mana yang akan 

dibahas terlebih dahulu. 

 

Demikian pula dengan inovasi yang digagas terkait metode dan model pembahasan. Metode 

pembahasan dengan menggunakan DIM diragukan efektivitasnya. Pembentuk undang-

undang akhirnya terjebak untuk membahas nomor per nomor DIM. Selain itu, pembahasan 

bersifat umum dan redaksional. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dari pembentuk 

undang-undang agar pembahasan lebih efektif dan optimal.  

 

d. Pembahasan RKUHP tidak partisipatif 

Selain tidak efektif, pembahasan RKUHP juga menuai protes dari sebagian kalangan, 

terutama kelompok masyarakat sipil karena dianggap tidak partisipatif. Padahal, menurut 
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Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, untuk memudahkan dalam memberikan masukan, masyarakat harus 

diberikan akses yang mudah. Akses yang mudah ini mencakup proses pembahasan mau pun 

substansi yang dibahas. Keterlibatan semua pihak dalam proses pembahasan undang-

undang juga berkaitan erat terhadap legitimasi produk legislasi yang akan dihasilkan.3 

 

RKUHP adalah RUU yang cukup penting karena berhubungan erat dengan perlindungan hak 

warga dan berdampak luas pada struktur hukum. Oleh karena itu, pembahasan terhadap 

RKUHAP seharusnya disandarkan pada dua prasyarat, yaitu (i) ketersediaan waktu yang 

cukup; dan (ii) dirumuskannya metode pembahasan yang efektif serta partisipatif. 

 

e. Pemerintah dan DPR tidak berhasil merumuskan titik kompromi antaraktor-aktor dan 

kepentingannya dalam pembahasan RKUHP 

 

Pada proses pembahasan RKUHP, dinamikanya dapat dilihat dari perdebatan-perdebatan 

yang muncul beserta argumentasinya. Selanjutnya, aka nada penilaian terhadap bobot 

perdebatan itu. Salah satu penyebab tidak berhasil diundangkannya RKUHP pada periode 

lalu karena adanya keberatan dari beberapa lembaga penegak hukum dan kelompok 

masyarakat. 

 

Keberatan yang diajukan, di antaranya, pemikiran bahwa RKUHP tidak sejalan dengan arah 

pemberantasan korupsi. Terlepas dari apakah pemikiran tersebut tepat atau tidak, salah 

satu tugas pembentuk undang-undang adalah mencari titik kompromi terhadap konfigurasi 

kepentingan para pihak dalam suatu pembahasan kebijakan. 

 

III. Mendorong Pembahasan RKUHP 2015 yang Efektif dan Berkualitas 

Berkaca pada pemantauan dan evaluasi terhadap pembahasan RKUHP pada periode lalu, maka 

pembentuk undang-undang seharusnya melakukan pembahasan yang efektif, berkualitas, serta 

partisipatif. Hal ini tak hanya terkait dengan sisi efektivitas pembahasan, melainkan juga berdampak 

pada legitimasi dari produk hukum (dalam hal ini KUHP) yang akan dihasilkan. 

Oleh karena itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengusulkan beberapa langkah yang dapat 

ditempuh pemerintah dan DPR dalam mewujudkan pembahasan RKUHP yang efektif, berkualitas, 

serta partisipatif. Langkah-langkah tersebut seperti dijabarkan di bawah ini: 

a. Pembahasan Terhadap Buku I RKUHP 

Langkah pertama yang seharusnya diambil oleh pemerintah dan DPR adalah melakukan 

pembahasan terhadap Buku I RKUHP terlebih dahulu. Pemerintah dan DPR tidak perlu 

terburu-buru masuk dalam pembahasan Buku II RKUHP.   

 

Langkah ini perlu diambil untuk efektivitas dan efisiensi waktu. Selain itu, pembahasan 

terhadap Buku I RKUHP penting untuk menentukan politik hukum pidana yang akan dituju 
                                                           
3
 Lihat Michael Zander, The Law-Making Process (sixth Edition), “Legislation – the Whitehall Stage” 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 37. 
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oleh pembaruan KUHP. Secara sederhana, pertanyaan yang perlu diajukan dalam 

pembahasan Buku I RKUHP adalah, ke mana arah pembaruan KUHP? 

 

Buku I KUHP akan memuat asas dan prinsip pokok pemidanaan yang akan berlaku umum di 

Indonesia. Misalnya, apakah dengan dimuatnya ketentuan pidana (dalam batas dan 

ancaman tertentu) dalam peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memperluas keberlakuan asas 

legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 KUHP? 

 

Selain yang sifatnya asas dan prinsip, beberapa ketentuan yang lebih rinci seperti 

keberlakuan jenis hukuman seperti hukuman mati, akan menjadi pembahasan dan 

perdebatan serius baik di tingkatan pembentuk undang-undang mau pun masyarakat secara 

luas. 

 

Pada RKUHP versi 25 Februari 2015, jumlah pasal dalam Buku I RKUHP meningkat secara 

signifikan dari Buku I KUHP. Dalam Buku I RKUHP terdapat 218 pasal, sementara pada Buku I 

KUHP terdapat 103 pasal. Kenaikan jumlah pasal tersebut disumbang oleh sejumlah pasal 

yang sifatnya teoritis dan mengulang ketentuan yang sebelumnya telah ada pada Buku I 

KUHP. 

 

Salah satu contohnya, Pasal 13 RKUHP yang menyatakan bahwa hakim dalam mengadili 

suatu perkara pidana mempertimbangkan hukum dan keadilan. Pertanyaannya, bukankah 

seharusnya hakim dalam memutus mempertimbangkan hukum dan keadilan? Pemerintah 

dan DPR dapat mempertimbangkan untuk menghapus ketentuan ini mau pun ketentuan 

sejenis lainnya. 

 

b. Penyisiran dan evaluasi terhadap seluruh ketentuan pidana baik di dalam mau pun di luar 

KUHP 

Pemerintah dan DPR juga disarankan tidak langsung membahas substansi RKUHP yang telah 

diserahkan pemerintah, melainkan melakukan pemetaan terhadap seluruh ketentuan 

pidana baik di dalam mau pun di luar KUHP. 

 

Langkah ini perlu dilakukan karena pembaruan KUHP tidak hanya mengenai pembaruan 

teks, dalam arti memperbarui KUHP dengan membentuk KUHP baru. Pembaruan KUHP 

merupakan langkah besar untuk evaluasi dan pembenahan terhadap seluruh pengaturan 

pidana yang telah dan akan berlaku di Indonesia. Apalagi, jika melihat cita-cita posisi KUHP 

sebagai sebuah kodifikasi bahkan menuju konsep unifikasi. 

 

Oleh karena itu, sebelum melakukan pembahasan terhadap RKUHP yang telah diserahkan 

pemerintah, maka pemerintah dan DPR seharusnya melakukan penyisiran dan evaluasi 

secara menyeluruh terhadap ketentuan pidana baik di dalam mau pun di luar KUHP.  
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Sebagai sebuah kodifikasi, KUHP yang baru akan menjadi acuan bagi pembentukan 

ketentuan pidana. Dengan demikian, tahapan harmonisasi dan sinkronisasi harus dilakukan 

sejak awal pembahasan.  

Pemetaan dan evaluasi tersebut sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara pandang 

kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi, depenalisasi, dan perumusan ulang unsur dan inti 

delik. Dekriminalisasi adalah menjadikan suatu ketentuan yang dulunya tindak pidana 

menjadi bukan tindak pidana.  

 

Dalam konteks pengaturan KUHP, beberapa delik dapat disasar dengan menggunakan 

ukuran tidak efektifnya suatu ketentuan pidana dilaksanakan. Contohnya, Pasal 383 bis 

KUHP yang menyatakan bahwa seorang pemegang konosemen yang sengaja 

mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan 

dan untuk beberapa orang penerima diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan. 

 

Dalam praktiknya, ketentuan di atas (Pasal 383 bis) tidak bisa diterapkan secara efektif. Jika 

seorang pemegang konosemen (daftar muatan kapal) mempergunakan beberapa eksemplar 

dari surat tersebut, maka ketentuan lain masih dapat dikenakan, yaitu tindak pidana 

penggelapan. Jika menyisir pengaturan KUHP mengenai pelayaran, maka dapat ditemukan 

banyak sekali tindakan yang menyangkut pelayaran yang dikategorikan tindak pidana. Hal ini 

tidak lepas dari politik-ekonomi Hindia Belanda yang menitikberatkan pada perdagangan 

dan pelayaran. 

 

Langkah selanjutnya adalah melakukan kriminalisasi. Kriminalisasi yang dimaksud adalah, 

pembentuk undang-undang perlu merumuskan dan menyepakati perbuatan mana saja yang 

dulunya bukan tindak pidana lalu akan dikategorikan perbuatan pidana. Pemerintah dan DPR 

juga perlu menyepakati apakah ketentuan itu akan diatur di dalam atau di luar KUHP. 

Ukuran untuk melakukan kriminalisasi adalah:  

(i)apakah perbuatan yang dijadikan perbuatan pidana tersebut tercela dan perlu dikenakan 

ancaman pidana;  

(ii)apakah dengan mengenakan ancaman pidana, perbuatan tersebut dapat ditanggulangi; 

dan (iii) apakah dengan memberikan ancaman pidana pada perbuatan itu, penegakannya 

akan efektif untuk dilakukan. 

 

Pembentuk undang-undang seharusnya juga melakukan penyisiran dan evaluasi terhadap 

semua perbuatan yang masih dikategorikan sebagai perbuatan pidana, tetapi ancamannya 

bukan lagi berupa pidana pemenjaraan (depenalisasi).  

 

Sebaliknya, pemerintah dan DPR harus menyisir semua perbuatan yang merupakan 

perbuatan pidana dan tetap akan diancam dengan sanksi pemenjaraan (penalisasi). 

 

Selain penyisiran terhadap semua undang-undang yang memuat ketentuan pidana, 

Pemerintah dan DPR juga harus menyisir setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang 

memutus suatu norma yang berkaitan dengan ketentuan pidana. 
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Langkah-langkah di atas bukan hal yang mudah dan dapat dilakukan dengan waktu yang 

cepat. Di tengah keterbatasan waktu dan naik turunnya dinamika pembahasan, maka 

pemerintah dan DPR dituntut untuk tetap melakukan penyisiran dan evaluasi terhadap 

seluruh ketentuan pidana baik di dalam maupun di luar KUHP. Hal ini merupakan 

konsekuensi atas model pembaruan RKUHP dengan arah kodifikasi total.  

 

Selain itu, dengan melakukan langkah-langkah di atas, pembentuk undang-undang dapat 

menghindari pengaturan berlebih, berulang, dan potensi konflik norma antarundang-

undang. 

 

Sebagai sebuah kodifikasi, KUHP yang baru akan menjadi acuan untuk pembentukan setiap 

ketentuan pidana baik di dalam mau pun di luar KUHP.  

 

Jika langkah-langkah di atas dilakukan, pemerintah dan DPR akan meninggalkan warisan 

berharga yaitu pembenahan dan pemetaan seluruh ketentuan pidana di Indonesia. Meski 

pada akhirnya pemerintah dan DPR tidak berhasil mengesahkan RKUHP. 

 

c. Pengelompokan dan pemberian titik fokus pembahasan (klustering) 

Setelah melakukan langkah-langkah di atas, pemerintah dan DPR dapat melakukan 

pembahasan RKUHP yang telah diserahkan oleh pemerintah. Pengelompokan dan 

menetapkan titik fokus pembahasan ini sering dikenal dengan model klustering. 

Pembahasan dengan model clustering akan menghindari pembahasan nomor per nomor 

DIM yang selama ini terbukti tidak menunjang efektivitas dan efisiensi pembahasan. 

 

Selanjutnya, pemerintah dan DPR bisa membagi dua tim, yaitu tim substansi dan tim redaksi. 

Tim substansi terdiri dari pemerintah dan DPR. Tim ini akan bertugas membahas substansi 

dan materi RKUHP. Sementara itu, tim redaksi bertugas merumuskan kalimat dari substansi 

yang telah disepakati oleh tim substansi. Tim redaksi akan lebih optimal jika melibatkan 

tenaga ahli secara aktif, baik dari pemerintah mau pun DPR. 

 

Kemudian, pemerintah dan DPR merumuskan prioritas-prioritas pembahasan. Prioritas 

tersebut dapat disusun berdasarkan kategori delik. Misalnya, kejahatan terhadap keamanan 

negara, delik terhadap kejahatan nyawa, dan seterusnya.  

 

Prioritas pembahasan berdasarkan kategori delik dapat disusun dalam bentuk tabel 

pembahasan sebagai berikut: 

 

Kategori Delik Poin-Poin 

Pembahasan 

Kesepakatan 

substansi 

Kesepakatan 

Redaksi 

Keterangan 

Kejahatan terhadap 

nyawa 
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Kejahatan terhadap 

keamanan negara 

    

Dan seterusnya..     

 

Tim substansi dan tim redaksi bisa melakukan kerja secara simultan (bersamaan). Saat tim 

substansi membahas materi RKUHP, tim redaksi melakukan perumusan kalimat dengan 

menurunkan kesepakatan-kesepakatan besar pada tingkatan tim substansi menjadi 

ketentuan pasal per pasal. 

Secara berkala, Pimpinan Panitia Kerja (Panja) mengadakan sidang pleno yang dihadiri 

seluruh anggota Panja RKUHP dan pemerintah untuk menyepakati baik substansi mau pun 

redaksi yang telah dibahas. 

Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, maka pembahasan dapat dilanjutkan pada 

ketentuan-ketentuan yang tidak masuk dalam prioritas pembahasan. 

Dengan demikian, pembahasan dengan menggunakan model DIM akan ditinggalkan dan 

beralih ke model klustering. Pembahasan dengan model klustering diharapkan mampu 

menerobos sekat yang selalu membahas pasal per pasal yang telah disusun oleh salah satu 

pihak pembentuk undang-undang. 

Dalam konteks RKUHP, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, ke arah mana 

pembaruan hukum pidana Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan itu, tidak tertutup 

kemungkinan pembahasan yang dilakukan tidak lagi dengan memberikan catatan terhadap 

pasal-pasal dalam RKUHP. Perombakan total bisa saja terjadi dan harus direspons dengan 

model pembahasan selain dengan DIM. 

d. Pembentukan Panel Ahli 

Pembentukan Panel Ahli yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan 

DPR menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Hal ini bisa dilakukan dengan 

mempertimbangkan bobot dan substansi RKUHP yang cukup berat. Dengan adanya Panel 

Ahli, perdebatan mengenai substansi akan berjalan secara efektif dan terarah. 

 

Catatan atas pembahasan RKUHP pada periode lalu, menunjukkan, ada ketidakpercayaan 

diri pemerintah dan DPR dalam menyepakati ketentuan tertentu dalam RKUHP. Oleh karena 

itu, dalam pembahasannya ada pelibatan ahli yang cukup intens dan dominan 

Pembentukan Panel Ahli ini sebelumnya juga telah dikenal, misalnya dalam pembahasan 

amandemen UUD 1945. Panel Ahli yang dimaksud berbeda dengan pelibatan tenaga ahli 

baik dari pemerintah mau pun DPR. Panel Ahli yang dibentuk berdasarkan 

individu/kelompok yang ahli dan menaruh minat pada pembaruan KUHP.  

 

Panel Ahli yang dibentuk diharapkan berlatarbelakang akademisi, peneliti, kelompok 

masyarakat, dan sebagainya. Tugas Panel Ahli adalah memberikan pelusuran dan justifikasi 

terhadap substansi yang sedang dibahas dari perspektif/berdasarkan keahliannya. 
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Jika pelibatan Panel Ahli dapat dilakukan secara optimal, maka kerja-kerja pemerintah dan 

DPR pada tim substansi mau pun redaksi akan lebih mudah. Tidak dibutuhkan waktu yang 

panjang untuk merumuskan justifikasi ilmiah dan keilmuan atas pengaturan yang ingin 

dirumuskan. 

 

Panel Ahli perlu diersiapkan sejak awal dengan menyusun daftar ahli yang nantinya akan di 

sesuaikan dengan tema atau isu yang dibahas. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR dapat 

mempertimbangkan apakah membentuk Panel Ahli yang bersifat melekat atau bersifat 

sementara (bergantung pada isu/topik yang sedang dibahas). 

 

Namun, yang perlu menjadi catatan, Panel Ahli jangan sampai membendung, mengurangi, 

mau pun membatasi hak masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan RKUHP. Panel Ahli 

difokuskan pada pemberian justifikasi ilmiah atas pengaturan yang ada berdasarkan 

keilmuan sedangkan pelibatan masyarakat secara optimal adalah prasyarat atas legitimasi 

dan penerimaan KUHP baru. 

 

e. Efektivitas waktu pembahasan (pembahasan bertahap) 

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) mengatur bahwa waktu pembahasan suatu rancangan 

undang-undang adalah 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan 

keputusan rapat paripurna DPR. 

 

 

 

“Pasal 99 UU No. 17 Tahun 2014 

Pembahasan rancangan undang-undang oleh komisi, gabungan komisi, panitia khusus 

atau Badan Legislasi diselesaikan dalam 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat 

diperpanjang berdasarkan keputusan rapat Paripurna DPR” 

 

Sementara, dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata tertib diatur lebih 

rinci perihal waktu pembahasan ini. 

 

“Pasal 143 Peraturan Tata Tertib DPR 

(1) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat 

diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan 

permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan badan 

legislasi, atau pimpinan panitia khusus. 

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan 

pertimbangan materi muatan rancangan undang-undang yang bersifat kompleks 

dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, 

badan legislasi, atau panitia khusus. 
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(3) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, dan pimpinan panitia khusus 

memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan undang-undang 

kepada Badan Legislasi dan Badan Musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) masa sidang. 

(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan 

pertimbangan pembahasan materi rancangan undang-undang yang belum selesai 

dibahas oleh periode sebelumnya. 

(5) Perpanjangan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan 

oleh DPR periode berikutnya setelah dilakukan evaluasi dan ditetapkan dalam 

Prolegnas serta diajukan kembali. 

Peraturan Tata Tertib DPR RI yang baru telah memberikan ruang waktu yang cukup luas 

dalam melakukan pembahasan. Jika sebelumnya hanya dua kali dan ditambah satu masa 

sidang, kini pembahasan suatu RUU dapat dilakukan tanpa batas waktu sepanjang dilakukan 

dalam satu periode DPR. Perubahan ini berdasarkan pertimbangan materi yang kompleks, 

jumlah pasal yang banyak, dan beban tugas dari komisi, gabungan komisi, badan legislasi, 

atau panitia khusus. 

Ketentuan ini memberikan cukup waktu untuk pemerintah dan DPR dalam melakukan 

pembahasan secara berkualitas. Apalagi, RKUHP diserahkan pemerintah kepada DPR pada 

awal masa kerja sehingga masih ada waktu sekitar empat tahun untuk membahasnya. 

Meski demikian, jika melihat bobot substansi RKUHP dan langkah-langkah yang seharusnya 

ditempuh oleh pemerintah dan DPR, waktu yang tersedia sangat sempit. Oleh karena itu, 

pemerintah dan DPR harus segera bergegas melakukan pembahasan dan memanfaatkan 

waktu yang ada. Bahkan, saat masa reses atau libur dimanfaatkan untuk membahas RKUHP. 

f. Menjadikan RKUHP sebagai prioritas 

Pada periode kali ini, pemerintah dan DPR harus melakukan pembahasan RKUHP dengan 

lebih fokus dan menjadikannya prioritas. Jika berkaca pada periode lalu, selain waktu yang 

tidak memadai dan tidak fokusnya pembentuk undang-undang, pembahasan RKUHP tidak 

selesai karena berbagai beban kerja para anggota Panja. 

 

Pembahasan RKUHP dilakukan secara bersamaan dengan pembahasan RKUHAP, RUU 

Kejaksaan, dan RUU Mahkamah Agung. Di antara semua RUU itu, tidak ada satu pun yang 

berhasil diundangkan. Hal ini belum termasuk beban legislasi anggota Panja RKUHP DPR 

dengan menjadi anggota Panja mau pun Pansus RUU di luar Komisi III (lintas komisi). 

 

Selain itu, anggota Panja RKUHP DPR juga punya beban kerja terkait pelaksanaan fungsi 

pengawasan dan anggaran. 

 

Kali ini, pembagian tim substansi, redaksi, pembentukan Panel Ahli, dan pelibatan aktif 

masyarakat secara optimal diharapkan dapat mendukung pembahasan yang tidak hanya 

efektif, tetapi juga berkualitas dan partisipatif. 
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g. Pelibatan yang luas dan intensif dari kelompok terdampak 

Tak jauh berbeda dengan materi RKUHP periode sebelumnya, RKUHP pada periode ini 

(2015) juga sangat rentan mendapatkan kritik dari masyarakat. Salah satunya karena 

semakin banyaknya pasal RKUHP yang berkorelasi dengan perbuatan yang dikategorikan 

sebagai kejahatan. 

 

RKUHP yang semakin banyak memasukkan perbuatan sebagai kejahatan, akan 

menempatkan negara dalam posisi pengawas perilaku masyarakat yang ketat, dan 

melegitimasi penggunaan alat koersif negara, yaitu hukum pidana.4 

 

Untuk itu, pelibatan publik secara luas dalam pembahasan merupakan suatu keharusan. 

Tanpa itu, legitimasi RKUHP akan dipertanyakan dan bukan tidak mungkin menuai penolakan 

publik. 

 

 

IV. Simpulan dan rekomendasi 

RKUHP merupakan rancangan undang-undang yang memiliki posisi penting dan strategis bagi 

substansi hukum mau pun hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembahasan 

RKUHP dilakukan secara berkualitas, efektif, dan partisipatif. 

 

Ketersediaan waktu sebagai prasyarat pembahasan yang berkualitas telah dimiliki oleh pembentuk 

undang-undang. Sisi materi dan muatan RKUHP seharusnya dapat menjadi perhatian utama. 

Pemenuhan terhadap pembahasan yang berkualitas akan mendorong substansi dan akseptablitas 

(penerimaan) publik terhadap RKUHP ini. 

 

Aliansi menyatakan bahwa kegagalan pembahasan RKUHP pada periode lalu harus dijadikan 

pengalaman bagi pembahasan RKUHP periode ini. Oleh karena itu, Aliansi merekomendasikan 

terobosan baru termasuk beberapa prasyarat kunci, yaitu: 

1. Pertama, pemerintah dan DPR harus merumuskan perubahan model pembahasan RKUHP. 

Salah satunya dengan mempertimbangkan pembahasan RKUHP dengan model klustering. 

Pertimbangan lainnya, membentuk Panel Ahli (yang diusulkan oleh pemerintah dan DPR) 

untuk memberikan justifikasi keilmuan terkait substansi yang akan dihasilkan. 

 

2. Kedua, DPR, dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR mau pun Badan Legislatif DPR harus 

merevisi Peraturan Tata Tertib DPR terutama terkait tata cara pembahasan undang-undang, 

khususnya terhadap pembahasan RKUHP sebagai sebuah kodifikasi. Dalam sejarah DPR, 

RKUHP merupakan RUU pertama yang berbentuk kodifikasi dengan jumlah pasal terbanyak 

dan terberat dari sisi substansi. 

 

                                                           
4
 Lihat Douglas Husak, Overcriminalization The Limits of the Criminal Law, (Oxford: Oxford University Press, 

2008). 
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Aliansi juga mendorong agar pemerintah dan DPR melakukan pembahasan secara bertahap 

terhadap RKUHP, misalnya Prioritas Pembahasan pada 2015 hanya khusus Buku I RKUHP, 

lalu pembahasan Buku II pada tahun selanjutnya. Aliansi secara tegas menolak pembahasan 

RKUHP yang terburu-buru dan mengabaikan sisi kualitas substansi yang akan dihasilkan. 

 

3. Ketiga, pemerintah dan DPR harus membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. 

Mengingat banyaknya kelompok terdampak atas RKUHP, maka seharusnya ada akses yang 

lebih luas atas dokumen mau pun proses pembahasan yang berlangsung. 
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Model Klustering Dalam  Pembahasan R KUHP 2015 

Rekomendasi Atas Kluster dan Penyusunan DIM  

Pembahasan RKUHP 2015 

Oleh : Supriyadi Widodo Eddyono 

 

1. Pengelompokan dan pemberian titik fokus pembahasan (klustering) 

Dalam sebuah pembahasan RUU di DPR saat ini juga di kenal model pengelompokan. 

Pengelompokan dan menetapkan titik fokus pembahasan ini sering dikenal dengan model klustering. 

Pembahasan dengan model clustering akan menghindari pembahasan nomor per nomor DIM yang 

selama ini terbukti tidak menunjang efektivitas dan efisiensi pembahasan.  

Kenapa harus menggunakan model clustering? pembahasan RUU KUHP di DPR sebaiknya 

berlangsung per kluster karena dengan model ini maka bisa dipetakan bagian mana saja yang 

menjadi pokok-pokok masalah. Dengan pembahasan secara kluster, masalah-masalah yang mungkin 

muncul itu akan menjadi fokus per tim di DPR. Sehingga bagian-bagian dalam RUU KUHP yang tidak 

jadi masalah krusial, tidak perlu dibahas berbelit-belit agar tak ada waktu terbuang, ini juga karena 

jumlah pasal R KUHP sangat besar yakni 786 pasal, jadi tidak perlu terlalu bertele-tele membahas 

satu per satu seperti model pembahasan berdasarkan per nomor DIM.5  

Dalam pembahasan R KUHP Pembagian berdasarkan Klustering dapat dilakukan secara bertahap 

dengan membagi tahapan berdasarkan pembagian BUKU I dan BUKU II. Rekomendasi Aliansi 

nasional reformasi  terhadap pembahasan ini  sebaiknya di lakukan dulu kepada BUKU I lalu di 

lanjutkan kepada BUKU II R KUHP. Sistem kluster dalam R KUHP juga cukup terbantu karena 

rancangan telah membagi buku, bab dan bagian secara terpisah sehingga memudahkan klustering.  

Buku 
 

Jumlah pasal Jumlah Kluster Pembagian kluster 

Buku I 
Ketentuan Umum  

 
Pasal 1 sd pasal 218  
 

6 kluster  Berdasarkan bab  

Buku II 
Tindak Pidana 
 

Pasal 291 sd Pasa 786 39 kluster Berdasarkan bab dan 
campuran bab  

 

Setelah pembagian kluster tersebut, DPR di rekomendasikan menyusun kerangka DIM berbasis 

klustering yang disepakati, tentunya berbasis tahapan Buku I dan Buku II R KUHP. Lalu dari seluruh 

kluster tersebut maka dapat di susun prioritas pembahasan yang dapat di dasarkan pada: 

1. Memilih kluster yang paling ringan masalah dan bobot pengaturannya, termasuk  apakah 

substansinya dapat menimbulkan pertentangan dan polemik di dalam masyarakat. 

2. Atau sebaliknya, membahas kluster yang paling berat kearah kluster yang paling ringan 

bobotnya  

                                                           
5
 Salah satu contoh pembahasan klustering adalah dalam pembahasan Revisi UU No 31 tahun 2016 tentang 

perlindungan saksi korban, saat itu Komisi III membagi pembahasan berdasarkan 3 kluster substansi .  
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Rekomendasi aliansi adalah pilihan pertama, dimana pemerintah dan DPR sebaiknya membahas 

kluster yang paling ringan lalu bertahap ke kluster yang paling berat muatannya, tentunya di batasi 

dalam satu buku.  

Pemerintah dan DPR juga dapat  membagi dua tim, yaitu tim substansi dan tim redaksi. Tim 

substansi terdiri dari pemerintah dan DPR. Tim ini akan bertugas membahas substansi dan materi 

RKUHP. Sementara itu, tim redaksi bertugas merumuskan kalimat dari substansi yang telah 

disepakati oleh tim substansi. Tim redaksi akan lebih optimal jika melibatkan tenaga ahli secara aktif, 

baik dari pemerintah mau pun DPR.Tim substansi dan tim redaksi bisa melakukan kerja secara 

simultan (bersamaan). Saat tim substansi membahas materi RKUHP, tim redaksi melakukan 

perumusan kalimat dengan menurunkan kesepakatan-kesepakatan besar pada tingkatan tim 

substansi menjadi ketentuan pasal per pasal. Dan Secara berkala, Pimpinan Panitia Kerja (Panja) 

mengadakan sidang pleno yang dihadiri seluruh anggota Panja RKUHP dan pemerintah untuk 

menyepakati baik substansi mau pun redaksi yang telah dibahas. 

Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, maka pembahasan dapat dilanjutkan pada ketentuan-

ketentuan yang tidak masuk dalam prioritas pembahasan. Dengan demikian, pembahasan dengan 

menggunakan model urutan DIM akan ditinggalkan dan beralih ke model klustering. Pembahasan 

dengan model klustering diharapkan mampu menerobos sekat yang selalu membahas pasal per 

pasal yang telah disusun oleh salah satu pihak pembentuk undang-undang. 

2. Rekomendasi Klustering dalam R KUHP 

Berdasarkan paparan diatas secara umum R KUHP telah di bagi menjadi 2 Buku yakni, Buku I 

mengenai Ketentuan Umum dan Buku II mengenai Tindak Pidana. Berdasarkan pembagian buku 

tersebut maka klustering sebaiknya di bagi berdasarkan bab pembahasan R KUHP. Sebagai berikut 

(dalam tabel di bawah ini). Untuk buku I  dibagi menjadi 6 kluster yakni: 

Rancangan Undang-Undang KUHP, 25 Februari 2015 

No 

Buku I 
 

Bab Bagian Paragraf Pasal Keterangan 

I 

RUANG LINGKUP 
BERLAKUNYA 
KETENTUAN 
PERATURAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN PIDANA 

1. Menurut 
Waktu 

  

Pasal 1  Asas Legalitas 

Pasal 2 
Pengecualian asas 
legalitas (tindak 
pidana adat) 

Pasal 3 
Asas Non 
Retroaktif 

2. Menurut 
Tempat 

1. Asas Wilayah atau 
Teritorial Pasal 4 

  

2. Asas Nasional Pasif  Pasal 5   

3. Asas Universal Pasal 6 dan Pasal 7   

4. Asas Nasional Aktif  Pasal 8   

5. Pengecualian Pasal 9   

3. Waktu 
Tindak Pidana    Pasal 10 
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4. Tempat 
Tindak Pidana    Pasal 11 

  

II 

TINDAK PIDANA 
DAN 
PERTANGGUNG- 
JAWABAN PIDANA 

1. Tindak 
Pidana  

1. Umum  
Pasal 12 dan Pasal 
13 

  

2. Permufakatan 
Jahat  

Pasal 13 dan Pasal 
14 

  

3. Persiapan  
Pasal 16 s/d Pasal 
17 

  

4. Percobaan  
Pasal 18 s/d Pasal 
21 

  

5. Penyertaan  
Pasal 22 s/d Pasal 
24 

  

6. Pengulangan  Pasal 25   

7. Tindak Pidana 
Aduan  

Pasal 26 s/d Pasal 
31 

  

8. Alasan Pembenar  
Pasal 32 s/d Pasal 
36 

  

2. 
Pertanggungja
waban Pidana 

1. Umum  Pasal 37   

2. Kesalahan  
Pasal 38 dan Pasal 
39 

  

3. Kesengajaan dan 
Kealpaan  Pasal 40 

  

4. Kemampuan 
Bertanggung Jawab  Pasal 41 dan 42 

  

5. Alasan Pemaaf  
Pasal 43 s/d Pasal 
47 

  

6. Korporasi  
Pasal 48 s/d Pasal 
54 

  

III 
PEMIDANAAN, 
PIDANA, DAN 
TINDAKAN 

1. Pemidanaan 1 Tujuan Pemidanaan Pasal 55   

2. Pidana 

2 Pedoman 
Pemidanaan  

Pasal 56 dan Pasal 
57 

  

3 Perubahan atau 
Penyesuaian Pidana  Pasal 58 

  

4 Pedoman 
Penerapan Pidana 
Penjara dengan 
Perumusan Tunggal 
dan Perumusan 
Alternatif  Pasal 59 s/d 61 

  

5 Lain-Lain Ketentuan 
Pemidanaan  Pasal 62 s/d 65 

  

1 Jenis Pidana 
Pasal 66 s/d Pasal 
69 

  

2 Pidana Penjara 
Pasal 70 s/d Pasal 
77 

  

3 Pidana Tutupan  Pasal 78   

4 Pidana Pengawasan  
Pasal 79 s/d Pasal 
81 

  

5 Pidana Denda  Pasal 82 dan Pasal   
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83 

6 Pelaksanaan Pidana 
Denda  Pasal 84 

  

7 Pidana Pengganti 
Denda Kategori I  Pasal 85 

  

8 Pidana Pengganti 
Denda Melebihi 
Kategori I  Pasal 86 

  

9 Pidana Pengganti 
Denda untuk 
Korporasi  Pasal 87 

  

10 Pidana Kerja 
Sosial  Pasal 88 

  

11 Pidana Mati  
Pasal 89 s/d Pasal 
92 

  

12 Pidana Tambahan  
Pasal 93 s/d Pasal 
102 

  

3. Tindakan   
Pasal 103 s/d Pasal 
114 

  

4. Pidana dan 
Tindakan bagi 
Anak  

1 Pidana Bagi Anak  
Pasal 115 s/d Pasal 
136 

  

2 Tindakan Bagi Anak  
Pasal 137 dan Pasal 
138 

  

5. Faktor yang 
Memperingan 
dan 
Memperberat 
Pidana  

  

Pasal 139 s/d 143 

  

6. Perbarengan   

Pasal 144 Konkursus Idealis 

Pasal 145 
Perbuatan 
Berlanjut 

Pasal 146 Konkursus Realis 

Pasal 147   

Pasal 148   

Pasal 149   

Pasal 150   

Pasal 151   

IV 

GUGURNYA 
KEWENANGAN 
PENUNTUTAN DAN 
PELAKSANAAN 
PIDANA 

1. Gugurnya 
Kewenangan 
Pelaksanaan 
Pidana 

  

Pasal 152 

(a) Asas ne bis in 
idem, (g) Amnesti 
dam Abolisi,  

Pasal 153   

Pasal 154 Asas ne bis idem 

Pasal 155   

Pasal 156   

Pasal 157   

Pasal 158   

Pasal 159   
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2. Gugurnya 
Kewenangan 
Penuntutan  

  Pasal 160 s/d Pasal 
163 

  

V PENGERTIAN ISTILAH     Pasal 164 s/d 217   

VI ATURAN PENUTUP     Pasal 218   

 

 

Sedangkan untuk Buku II di bagi menjadi 39 kluster yakni: 

No 
Buku II 

Bab Bagian Paragraf Pasal 

I 
TINDAK PIDANA 

TERHADAP 
KEAMANAN NEGARA 

1. Tindak Pidana 
terhadap Ideologi 
Negara  

1. Penyebaran Ajaran 
Komunisme/Marxisme-Leninisme  

Pasal 219 dan 
Pasal 220 

2. Peniadaan dan Penggantian 
Ideologi Pancasila  

Pasal 221 

2. Tindak Pidana 
Makar 

1. Makar terhadap Presiden dan 
Wakil Presiden  

Pasal 222 

2. Makar terhadap Negara Kesatuan 
Republik Indonesia  

Pasal 223 

3. Makar terhadap Pemerintah yang 
Sah 

Pasal 224 s/d 
Pasal 227 

3. Tindak Pidana 
terhadap Pertahanan 
dan  Keamanan 
Negara 

1. Pertahanan Negara  
Pasal 228 s/d 
Pasal 234 

2. Pengkhianatan terhadap Negara 
dan Pembocoran Rahasia Negara  

Pasal 235 s/d 
Pasal 241 

3. Sabotase dan Tindak Pidana Pada 
Waktu Perang  

Pasal 242 s/d 
Pasal 248 

4. Tindak Pidana 
Terorisme 

1. Terorisme  
Pasal 249 dan 
Pasal 251 

2. Terorisme dengan Menggunakan 
Bahan-Bahan Kimia  

Pasal 252 dan 
253 

3. Pendanaan untuk Terorisme  
Pasal 254 dan 
257 

4. Penggerakan, Pemberian 
Bantuan, dan Kemudahan  untuk 
Terorisme  

Pasal 258 s/d 
Pasal 260 

5. Perluasan Tindak Pidana Pasal 261 
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Terorisme  

II 

TINDAK PIDANA 
TERHADAP MARTABAT 
PRESIDEN DAN WAKIL 

PRESIDEN 

1. Penyerangan 
terhadap Presiden 
dan Wakil Presiden  

  Pasal 262 

2. Penghinaan 
terhadap Presiden 
dan Wakil  Presiden 

  
Pasal 263 dan 
264 

III 
TINDAK PIDANA 

TERHADAP NEGARA 
SAHABAT 

1. Makar terhadap 
Negara Sahabat 

1. Makar untuk Melepaskan Wilayah 
Negara Sahabat  

Pasal 265 dan 
Pasal 266 

2. Makar terhadap Kepala Negara 
Sahabat  

Pasal 267 dan 
268 

2. Penghinaan 
terhadap Kepala 
Negara Sahabat dan  
Penodaan Bendera, 
Lagu Kebangsaan, 
dan Lambang Negara 
Sahabat 

1. Penghinaan terhadap Kepala 
Negara Sahabat dan Wakil Kepala 
Negara Sahabat  

Pasal 269 s/d 
Pasal 271 

2. Penodaan Bendera Kebangsaan 
Negara Sahabat  

Pasal 272 

3. Permufakatan 
Jahat  

  Pasal 273 

IV 

TINDAK PIDANA 
TERHADAP 

KEWAJIBAN DAN HAK 
KENEGARAAN 

1. Tindak Pidana 
terhadap Lembaga 
Perwakilan Rakyat 

  
Pasal 274 dan 
Pasal 275 

2. Tindak Pidana 
Pemilihan Umum 

  
Pasal 276 s/d 
Pasal 280 

V 
TINDAK PIDANA 

TERHADAP 
KETERTIBAN UMUM 

1. Penghinaan 
terhadap Simbol 
Negara,  Pemerintah, 
dan Golongan 
Penduduk 

1. Penodaan terhadap Bendera 
Negara, Lambang Negara, dan Lagu 
Kebangsaan  

Pasal 281 s/d 
Pasal 283 

2. Penghinaan terhadap Pemerintah  
Pasal 284 dan 
285 

3. Penghinaan terhadap Golongan 
Penduduk  

Pasal 286 s/d 
289 

2. Penghasutan dan 
Penawaran untuk 
Melakukan Tindak 
Pidana 

1. Penghasutan untuk Melawan 
Penguasa Umum  

Pasal 290 s/d 
Pasal 292 

2. Penawaran untuk Melakukan 
Tindak Pidana  

Pasal 293 s/d 
295 
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3. Penguasaan dan 
Memasukkan atau 
Mengeluarkan ke 
atau dari Indonesia 
Senjata Api, Amunisi, 
Bahan Peledak, dan 
Senjata Lain 

  
Pasal 296 dan 
297 

4. Tidak Melaporkan 
atau 
Memberitahukan  
Adanya Orang yang 
Hendak Melakukan 
Tindak Pidana 

1. Tidak Melaporkan Adanya 
Permufakatan Jahat 

Pasal 298 

2. Tidak Memberitahukan Kepada 
Pejabat yang Berwenang Adanya 
Orang yang Berniat Melakukan 
Tindak Pidana 

Pasal 299 dan 
Pasal 300 

5. Gangguan 
terhadap Ketertiban 
dan Ketenteraman 
Umum 

1. Memasuki Rumah dan 
Pekarangan Orang Lain  

Pasal 301 

2. Penyadapan  
Pasal 302 s/d 
Pasal 305 

3. Memaksa Masuk Kantor 
Pemerintah  

Pasal 306 

4. Turut Serta dalam Perkumpulan 
yang Bertujuan Melakukan Tindak 
Pidana  

Pasal 307 

5. Melakukan Kekerasan terhadap 
Orang atau Barang secara Bersama-
sama di Muka Umum 

Pasal 308 

6. Penyiaran Berita Bohong dan 
Berita yang Tidak Pasti 

Pasal 309 s/d 
Pasal 310 

7. Gangguan terhadap 
Ketenteraman Lingkungan dan 
Rapat Umum  

Pasal 311 dan 
Pasal 313 

8. Gangguan terhadap Pemakaman 
dan Jenazah 

Pasal 314 s/d 
Pasal 317 

6. Penggunaan Ijazah 
atau Gelar Akademik 
Palsu  

  Pasal 318 

7. Tindak Pidana 
Perizinan 

1. Gadai Tanpa Izin Pasal 319 

2. Penyelenggaraan Pesta atau 
Keramaian  

Pasal 320 dan 
Pasal 321 

3. Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin Pasal 322 s/d 
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atau Melampaui Kewenangan  Pasal 323 

4. Penyerahan kepada atau 
Penerimaan dari Narapidana suatu 
Barang 

Pasal 324 

8. Gangguan 
terhadap Benih dan 
Tanaman  

  
Pasal 325 s/d 
Pasal 327 

VI 
TINDAK PIDANA 

TERHADAP PROSES 
PERADILAN  

1. Gangguan dan 
Penyesatan Proses 
Peradilan  

  
Pasal 328 s/d 
Pasal 330 

2. Menghalang-
halangi Proses 
Peradilan  

  
Pasal 331 s/d 
Pasal 338 

3. Perusakan 
Gedung, Ruang 
Sidang, dan Alat 
Perlengkapan  Sidang 
Peradilan  

  
Pasal 339 s/d 
Pasal 345 

4. Perluasan 
Perbuatan dan 
Pemberatan Pidana  

  
Pasal 346 s/d 
Pasal 347 

VII 

TINDAK PIDANA 
TERHADAP AGAMA 

DAN KEHIDUPAN 
BERAGAMA 

1. Tindak Pidana 
terhadap Agama  

  
Pasal 348 s/d 
Pasal 350 

2. Tindak Pidana 
terhadap Kehidupan 
Beragama dan 
Sarana Ibadah  

  
Pasal 351 s/d 
Pasal 353 

VIII 

TINDAK PIDANA YANG 
MEMBAHAYAKAN 

KEAMANAN UMUM 
BAGI ORANG, 

KESEHATAN, BARANG, 
DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

1. Tindak Pidana yang 
Membahayakan 
Keamanan Umum 

1. Menimbulkan Kebakaran, 
Ledakan, dan Banjir 

Pasal 354 s/d 
Pasal 356 

2. Benda yang Membahayakan 
Orang dan Keamanan Umum 

Pasal 357 

3. Perintangan terhadap Pekerjaan 
PemadamanKebakaran dan 
Penanggulangan Banjir 

Pasal 358 dan 
Pasal 359 

4. Perbuatan yang Menimbulkan 
Bahaya Umum 

Pasal 360 s/d 
Pasal 363 

5. Tanpa Izin Membuat Bahan 
Peledak 

Pasal 364 
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2. Tindak Pidana 
Perusakan Bangunan 

1. Bangunan Listrik 
Pasal 365 dan 
Pasal 366 

2. Bangunan Lalu Lintas Umum 
Pasal 367 s/d 
Pasal 370 

3. Rambu Pelayaran 
Pasal 371 dan 
Pasal 372 

4. Perusakan Gedung 
Pasal 373 dan 
Pasal 374 

3. Tindak Pidana 
Perusakan Kapal  

  
Pasal 375 dan 
Pasal 376 

4. Tindak Pidana 
Kenakalan terhadap 
Orang atau Barang 

  Pasal 377 

5. Tindak Pidana 
terhadap Informatika 
dan Elektronika 

1. Penggunaan dan Perusakan 
Informasi Elektronik dan Domain 

Pasal 378 s/d 
Pasal 380 

2. Tanpa Hak Mengakses Komputer 
dan Sistem Elektronik 

Pasal 381 s/d 
Pasal 383 

3. Pornografi Anak melalui 
Komputer  

Pasal 384 

6. Penghasutan 
terhadap Binatang 
dan  Kecerobohan 
Pemeliharaan 
Binatang  

  Pasal 385 

7. Tindak Pidana 
Kecerobohan yang 
Membahayakan 
Umum dan Anak 

  
Pasal 386 s/d 
Pasal 388 

8. Tindak Pidana 
Lingkungan Hidup 

1. Pencemaran dan Perusakan 
Lingkungan Hidup 

Pasal 389 dan 
Pasal 390 

2. Memasukkan Bahan ke dalam Air 
yang Membahayakan Nyawa atau 
Kesehatan  

Pasal 391 dan 
Pasal 392 

3. Memasukkan Bahan ke Tanah, 
Udara, dan Air Permukaan yang 
Membahayakan Nyawa atau 
Kesehatan 

Pasal 393 dan 
Pasal 394) 

9. Perbuatan yang 
Membahayakan 

1. Penyebaran Bahan yang 
Membahayakan Nyawa dan 

Pasal 395 s/d 
Pasal 397 
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Nyawa atau 
Kesehatan  

Kesehatan  

10. Transplantasi dan 
Memperjualbelikan 
Organ Tubuh 

  
Pasal 398 dan 
Pasal 399 

IX 

TINDAK PIDANA 
TERHADAP HAK ASASI 

MANUSIA YANG 
BERAT 

1. Genosida   Pasal 400 

2. Tindak Pidana 
Terhadap 
Kemanusiaan  

  Pasal 401 

3. Tindak Pidana 
dalam Masa Perang 
atau Konflik 
Bersenjata 

  
Pasal 402 s/d 
Pasal 406 

X 

TINDAK PIDANA 
TERHADAP 

KEKUASAAN UMUM 
DAN  LEMBAGA 

NEGARA 

1. Penghinaan 
terhadap Kekuasaan 
Umum dan Lembaga 
Negara  

  
Pasal 407 dan 
Pasal 408 

2. Tindak Pidana 
terhadap Pegawai 
Negeri 

1. Pemaksaan terhadap Pegawai 
Negeri 

Pasal 409 s/d 
Pasal 412 

2. Pengabaian terhadap Perintah 
Pejabat yang Berwenang dan 
Pegawai Negeri 

Pasal 413 s/d 
Pasal 421 

3. Pengabaian terhadap Wajib Bela 
Negara 

Pasal 422 

4. Perusakan Maklumat Negara Pasal 423 

5. Laporan atau Pengaduan Palsu Pasal 424 

6. Penggunaan Kepangkatan, Gelar, 
dan Tanda Kebesaran 

Pasal 425 dan 
Pasal 426 

7. Perusakan Bukti Surat untuk 
Kepentingan Jabatan Umum 

Pasal 427 s/d 
Pasal 430 

3. Pengajuan Disersi, 
Pemberontakan, dan 
Pembangkangan 
Tentara Nasional 
Indonesia  

  
Pasal 431 dan 
Pasal 432 

4. Penyalahgunaan 
Surat Pengangkutan 
Ternak  

  Pasal 433 
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5. Tindak Pidana 
Irigasi  

  Pasal 434 

6. Penggandaan 
Surat Resmi Negara 
Tanpa Izin  

  Pasal 435 

XI 
TINDAK PIDANA 

SUMPAH PALSU DAN 
KETERANGAN PALSU  

    Pasal 436 

XII 

TINDAK PIDANA 
PEMALSUAN MATA 
UANG DAN UANG 

KERTAS  

    
Pasal 437 s/d 
Pasal 444 

XIII 

TINDAK PIDANA 
PEMALSUAN METERAI, 
SEGEL, CAP NEGARA, 

DAN MEREK  

1. Pemalsuan 
Meterai  

  
Pasal 445 dan 
Pasal 446 

2. Pemalsuan dan 
Penggunaan Cap 
Negara dan Tera 
Negara 

  
Pasal 447 s/d 
Pasal 450 

3. Pemalsuan dan 
Penggunaan Merek 
Dagang  

  Pasal 451 

4. Pengedaran 
Meterai, Cap, atau 
Merek yang Dipalsu  

  
Pasal 452 dan 
Pasal 453 

XIV 
TINDAK PIDANA 

PEMALSUAN SURAT 

1. Pemalsuan Surat    
Pasal 454 s/d 
Pasal 456 

2. Keterangan Palsu 
dalam Akta Otentik  

  Pasal 457 

3. Pemalsuan 
terhadap Surat 
Keterangan  

  
Pasal 458 s/d 
Pasal 463 

XV 
TINDAK PIDANA 

TERHADAP ASAL USUL 
DAN PERKAWINAN  

    
Pasal 464 s/d 
Pasal 468 

XVI 
TINDAK PIDANA 

KESUSILAAN 

1. Kesusilaan di Muka 
Umum  

  Pasal 469 

2. Pornografi   
Pasal 470 s/d 
Pasal 480 
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3. Mempertunjukkan 
Pencegah Kehamilan 
dan Pengguguran 
Kandungan  

  
Pasal 481 s/d 
Pasal 483 

4. Zina dan 
Perbuatan Cabul  

  
Pasal 484 s/d 
Pasal 490 

5. Perkosaan dan 
Perbuatan Cabul 

1. Perkosaan Pasal 491 

2. Percabulan 
Pasal 492 s/d 
500 

6. Pengobatan  yang 
Dapat 
Mengakibatkan  
Gugurnya Kandungan 

  Pasal 501 

7. Bahan yang 
Memabukkan  

  Pasal 502 

8. Pengemisan   Pasal 503 

9. Penganiayaan 
Hewan  

  Pasal 504 

10. Perjudian   
Pasal 505 dan 
Pasal 506 

XVII 

TINDAK PIDANA 
PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA DAN 
PSIKOTROPIKA  

1. Tindak Pidana  
Penyalahgunaan 
Narkotika  

  
Pasal 507 s/d 
Pasal 525 

2. Tindak Pidana 
Penyalahgunaan 
Psikotropika  

  
Pasal 526 s/d 
Pasal 534 

XVIII 
TINDAK PIDANA 

MENELANTARKAN 
ORANG  

    
Pasal 535 s/d 
Pasal 539 

XIX 
TINDAK PIDANA 

PENGHINAAN  

1. Pencemaran   Pasal 540 

2. Fitnah   
Pasal 541 dan 
Pasal 542 

3. Penghinaan Ringan    
Pasal 543 dan 
Pasal 544 

4. Pengaduan Fitnah    
Pasal 545 dan 
Pasal 546 
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5. Persangkaan Palsu    Pasal 547 

6. Pencemaran Orang 
Meninggal  

  
Pasal 548 s/d 
Pasal 550 

XX 
TINDAK PIDANA 
PEMBOCORAN 

RAHASIA  
    

Pasal 551 s/d 
Pasal 554 

XXI 

TINDAK PIDANA 
TERHADAP 

KEMERDEKAAN 
ORANG 

1. Perdagangan 
Orang  

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 555 

2. Memasukkan Orang ke dalam 
Wilayah Indonesia untuk 
Diperdagangkan 

Pasal 556 

3. Mengeluarkan Orang dari Wilayah 
Indonesia untuk Diperdagangkan 

Pasal 557 

4. Perdagangan Orang yang 
mengakibatkan Luka Berat atau 
Penyakit 

Pasal 558 

5. Perdagangan Orang oleh 
Kelompok yang Terorganisasi 

Pasal 559 

6. Penganjuran Tanpa Hasil Pasal 560 

7. Persetubuhan dan Pencabulan 
terhadap Orang yang 
diperdagangkan 

Pasal 561 

8. Pemalsuan Dokumen atau 
Identitas untuk Memudahkan 
Perdagangan Orang 

Pasal 562 

9. Penyalahgunaan Kekuasaan untuk 
Perdagangan Orang 

Pasal 563 

10. Menyembunyikan Orang yang 
Melakukan  Perdagangan Orang 

Pasal 564 

11. Perdagangan Orang di Kapal 
Pasal 565 dan 
Pasal 566 

12. Pengangkutan Orang untuk 
Diperdagangkan dengan 
Menggunakan Kapal 

Pasal 567 

13. Pemudahan dan Perluasan 
Pasal 568 s/d 
Pasal 570 

2. Perampasan 1. Penculikan Pasal 571 
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Kemerdekaan Orang 2. Penyanderaan Pasal 572 

3. Pengangkutan Orang Tanpa 
Perjanjian 

Pasal 573 

3. Tindak Pidana 
terhadap Orang yang 
Belum Dewasa   

1. Pengalihan Kekuasaan Pasal 574 

2. Menyembunyikan Orang yang 
belum Dewasa 

Pasal 575 

3. Melarikan Perempuan Pasal 576 

4. Perampasan dan 
Pemaksaan 
Kemerdekaan Orang  

  
Pasal 577 s/d 
Pasal 580 

5. Pidana Tambahan    Pasal 581 

XXII 
PENYELUNDUPAN 

MANUSIA  
    Pasal 582 

XXIII 
TINDAK PIDANA 

TERHADAP NYAWA 

1. Pembunuhan   
Pasal 583 s/d 
Pasal 588 

2. Pengguguran 
Kandungan  

  
Pasal 589 s/d 
Pasal 592 

XXIV 
TINDAK PIDANA 
PENGANIAYAAN 

1. Penganiayaan 
terhadap Badan  

  
Pasal 593 s/d 
Pasal 596 

2. Perkelahian secara 
Berkelompok  

  Pasal 597 

3. Kekerasan dalam 
Rumah Tangga 

1. Kekerasan Fisik Pasal 598 

2. Kekerasan Psikis Pasal 599 

3. Kekerasan Seksual 
Pasal 600 s/d 
Pasal 602 

XXV 

TINDAK PIDANA YANG 
MENGAKIBATKAN 
MATI ATAU LUKA 

KARENA KEALPAAN  

    
Pasal 603 dan 
Pasal 604 

XXVI TINDAK PIDANA     Pasal 605 s/d 
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PENCURIAN  Pasal 611 

XXVII 
TINDAK PIDANA 

PEMERASAN DAN 
PENGANCAMAN  

    
Pasal 612 s/d 
Pasal 615 

XXVIII 
TINDAK PIDANA 
PENGGELAPAN  

    
Pasal 616 s/d 
Pasal 621 

XXIX 
TINDAK PIDANA 

PERBUATAN CURANG 

1. Penipuan   
Pasal 622 s/d 
Pasal 625 

2. Perbuatan Curang    
Pasal 626 s/d 
Pasal 628 

3. Tindak Pidana 
terhadap Hak Cipta, 
Merek, Paten, dan 
Desain 

  
Pasal 629 dan 
Pasal 630 

4. Tindak Pidana 
Asuransi  

  
Pasal 631 s/d 
Pasal 634 

5. Persaingan Curang    
Pasal 635 s/d 
Pasal 637 

6. Pembenanan atas 
Salinan Konosemen 
dan Ikatan Kredit 

  
Pasal 638 dan 
Pasal 639 

7. Pengedaran 
Makanan, Minuman, 
atau Obat Palsu  

  
Pasal 640 dan 
Pasal 641 

8. Perbuatan Curang 
dalam Penyerahan 
Barang  

  Pasal 642 

9. Perubahan dan 
Perusakan Batas  
Kepemilikan atas 
Tanah 

  Pasal 643 

10. Penyiaran Berita 
Bohong untuk 
Keuntungan  

  Pasal 644 

11. Penyesatan 
dalam Penjualan 
Surat Utang  

  Pasal 645 
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12. Pengumuman 
Neraca yang Tidak 
Benar  

  Pasal 646 

13. Keterangan  yang 
Tidak Benar  

  Pasal 647 

14. Pengecualian   Pasal 648 

XXX 

TINDAK PIDANA 
TERHADAP 

KEPERCAYAAN DALAM 
MENJALANKAN USAHA  

1. Perbuatan 
Merugikan dan 
Penipuan terhadap 
Kreditor 

  
Pasal 649 s/d 
Pasal 652 

2. Perbuatan Curang 
Pengurus atau 
Komisaris 

  
Pasal 653 s/d 
Pasal 655 

3. Perdamaian untuk 
Memperoleh 
Keuntungan  

  Pasal 656 

4. Penarikan Barang 
Tanpa Hak  

  Pasal 657 

XXXI 

TINDAK PIDANA 
PENGHANCURAN 

ATAU PERUSAKAN  
BARANG 

1. Penghancuran dan 
Perusakan Barang  

  
Pasal 658 dan 
Pasal 659 

2. Penghancuran dan 
Perusakan Bangunan  

  
Pasal 660 s/d 
Pasal 663 

3. Perusakan dan 
Pencarian Tanpa Izin 
Benda Cagar Budaya 

  
Pasal 664 dan 
Pasal 665 

XXXII 
TINDAK PIDANA 

JABATAN 

1. Penolakan atau 
Pengabaian Tugas 
yang Diminta  

  
Pasal 666 dan 
Pasal 667 

2. Tindak Pidana 
Paksaan dan Tindak 
Pidana Penyiksaan 

  
Pasal 668 dan 
Pasal 669 

3. Penyalahgunaan 
Jabatan atau 
Kewenangan 

  
Pasal 670 s/d 
Pasal 686 

XXXIII TINDAK PIDANA     Pasal 687 s/d 



36 

 

KORUPSI Pasal 706 

XXXIV 
TINDAK PIDANA 

PELAYARAN 

1. Perompakan dan 
Perampasan Kapal  

  
Pasal 707 s/d 
Pasal 713 

2. Pemalsuan Surat 
Keterangan Kapal 
dan Laporan Palsu 

  
Pasal 714 s/d 
Pasal 717 

3. Pembangkangan 
dan Pemberontakan 
di Kapal  

  
Pasal 718 s/d 
Pasal 721 

4. Tindak Pidana 
Nahkoda Kapal  

1. Penyalahgunaan Wewenang oleh 
Nakhoda Kapal 

Pasal 722 dan 
Pasal 723 

2. Perbuatan yang Bertentangan 
dengan Kewajiban Nakhoda Kapal 

Pasal 724 s/d 
Pasal 726 

3. Penggunaan Bendera Indonesia  Pasal 727 

4. Pemakaian Tanda-tanda Kapal 
Perang  

Pasal 728 dan 
Pasal 729 

5. Pengangkutan Orang atau Barang 
untuk Kepentingan Penyelenggaraan 
Peradilan 

Pasal 730 dan 
Pasal 731 

5. Perusakan Barang 
Muatan dan 
Keperluan Kapal  

  Pasal 732 

6. Menjalankan 
Profesi sebagai Awak 
Kapal  

  
Pasal 733 dan 
Pasal 734 

7. Penandatanganan 
Konosemen dan Tiket  
Perjalanan 

  
Pasal 735 dan 
Pasal 736 

8. Pemberatan dan 
Pidana Tambahan  

  
Pasal 737 s/d 
Pasal 741 

XXXV 

TINDAK PIDANA 
PENERBANGAN DAN 

TINDAK PIDANA 
TERHADAP SARANA 
SERTA PRASARANA 

PENERBANGAN 

1. Tindak Pidana 
Penerbangan dan 
Tindak Pidana 
Terhadap Sarana 
serta Prasarana 
Penerbangan 

  
Pasal 742 s/d 
Pasal 744 

2. Perusakan Sarana 
Penerbangan dan 

  Pasal 745 s/d 
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Pesawat Udara  Pasal 748 

3. Pembajakan Udara    
Pasal 749 s/d 
Pasal 751 

4. Perbuatan yang 
Membahayakan 
Keselamatan 
Penerbangan 

  
Pasal 752 s/d 
Pasal 756 

5. Tindak Pidana 
Asuransi Pesawat 
Udara  

  
Pasal 757 s/d 
Pasal 759 

XXXVI 

TINDAK PIDANA 
PENCUCIAN UANG, 
PENADAHAN, DAN 
PENERTIBAN DAN 

PENCETAKAN 

1. Tindak Pidana 
Pencucian Uang  

  
Pasal 760 s/d   
Pasal 767 

2. Tindak Pidana 
Penadahan  

  
Pasal 768 s/d 
Pasal 770 

3. Tindak Pidana 
Penertiban dan 
Pencetakan 

  
Pasal 771 s/d 
Pasal 773 

XXXVII 

TINDAK PIDANA 
BERDASARKAN 

HUKUM YANG HIDUP 
DALAM MASYARAKAT  

    Pasal 774 

XXXVIII 
KETENTUAN 
PERALIHAN  

    
Pasal 775 s/d 
Pasal 782 

XXXIX KETENTUAN PENUTUP      
Pasal 783 s/d 
Pasal 786 
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Materi  Diskusi 

Wahyu Wagiman  

Aliansi akan tetap fokus pada dua hal yang menjadi bahan diskusi yang berkaitan dengan 

review proses pembahasan di DPR, kedua tentang mekanisme pembahasan yang memungkinkan 

percepatan pembahasan RUU KUHP di DPR, sehingga apa yang menjadi impian Indonesia 

memiliki KUHP nasional yang diolah dan diproduksi bangsa Indonesia sendiri bisa dicapai dalam 

tahu-tahun yang akan datang.  

Tentunya harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik oleh kita sebagai 

masyarakat sipil, DPR dan pemerintah. Untuk mempersingkat waktu ada dua presentasi yang 

akan disampaikaan oleh rekan-rekan aliansi pertama rekomendasi umum, kedua berkaitan 

model pembahasan yang cocok untuk RUU KUHP yang jumlahnya banyak. Kesempatan pertama 

kepada Anggara untuk memberikan ulasan, rekomendasi dari aliansi berkaitan dengan RUU 

KUHP. 

 

Anggara – Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi RKUHP 

Ada tiga hal yang penting yang peril dibahas dalam FGD kali ini: 

1. Bagaimana tantangan kondisi pembahasan di DPR, selama ini DPR punya pengalaman 

membahas RUU itu untuk UU Pemerintah Aceh meski tak sebesar RUU KUHP. 

2. Soal metode pembahasan. Selama ini metode pembahasan berbasis DIM, begitupun di 

pembahasan UU Aceh, apakah metode pembahasan berbasis DIM itu cukup tepat atau 

tidak, atau justru akan memperlama waktu pembahasan.   

3. Bagaimana menjalin komunikasi antara masyarakat, DPR dan Pemerintah. 

 

Dari sisi aliansi sendiri mengidentifikasi lima tantangan: 

1. Waktu kerja pemerintah dan DPR yang terbatas. 

2. Anggaran pembahasan di DPR cukup baik ketimbang anggaran di sisi pemerintah. Identifikasi 

di pemerintah anggaran minim. 

3. Prioritas kerja terutama Anggota Komisi III Panja Rancangan KUHP. 

4. Materi substansi dari RUU KUHP. Pengalaman pemerintah dan DPR membahas UU yang 

besar itu di Aceh (UU Pemerintahan Aceh) meski muatannya sangat lokal sekali. Muatan 

politik RUU Aceh lebih pada ke simbol.  

5. Model pembahasan yang konvensional, yang tak efektif diterapkan dalam pembahasan RUU 

KUHP.  

 

Perkembangan pembahasan RUU KUHP sedari 1963, 1964 sampai 1999 ke 2012 secara 

rutin Pemerintah dan DPR menyetujui RUU KUHP masuk Prolegnas. Sepanjang 2013-2014 

mencatat ada beberapa hal terkait pembahasan RUU KUHP: 

1. Waktu pembahasan yang tak memadai, mungkin terkait tahun politik 2014.   

2. Para pembentuk undang-undang tak berhasil merumuskan kesepakatan, termasuk metode, 

substansi dan pembahasan. Penggunaan metode pembahasan berbasis DIM akan berlarut-

larut dan tidak efektif.  

3. Bagaimana pembahasan RUU KUHP melibatkan partisipasi masyarakat, partisipasi seperti 

apa yang diharapkan, apakah RDPU, kalau punya saluran komunikasi khusus, apakah DPR 



39 

 

mempersiapkan satu channel khusus untuk RKUHP, sehingga masyarkat tak perlu ramai-

ramai datang ke DPR. Penting ketika diuji di MK kita tahu pembahasannya.  

4. Belum ada kompromi soal benturan kepentingan antaraktor di pembahasan RUU KUHP.  

 

Beberapa hal dari catatan Aliansi ada beberapa hal yang ingin kita dorong dalam 

pembahasan RUU KUHP.  

1. Fokus pembahasan pada Buku I sehingga pembahsan Buku II lebih efektif.  

2. Sisir ulang, dan mengevaluasi seluruh ketentuan pidana di dalam dan di luar KUHP. 

Pemerintah kecenderungan ingin ada ketentuan pidana di luar KUHP, tapi RUU KUHP 

kecenderungan semua akan dikodifikasi total.  

3. Kemungkinan untuk fokus pada pembahasan subyek-subyek tertentu. Panel ahli, tak yang 

dibentuk DPR tapi juga pemerintah supaya bisa membantu DPR dan pemerintah untuk 

mengklarifikasi, review ulang terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang punya perdebatan 

yang tinggi dan alot dalam pembahasannya.  

 

Melihat Hal tersebut Ada tiga rekomendasi: 

1. Pemerintah dan DPR merumuskan metode pembahasan memepertimbangkan dua hal: 

model pembahasan menggunakan sistem klustering pembahasan isu tertentu, atau 

membentuk panel ahli secara bersama antara pemerintah dan DPR. 

2. Terkait peraturan tatib DPR tentang tata cara pembahasan UU, khusus pembahasan RUU 

KUHP. Penting karena dalam sejarah ini satu-satunya UU yang punya materi muatan 

ketentuan yang sangat banyak dan berat dalam sisi substansi. Ini terkait pembahasan secara 

bertahap.  

3. Transparansi, akuntabilitas serta partisipasi publik, DPR bisa membuat satu saluran khusus 

terkait pembahasan RUU KUHP misalnya nama panja, pidato, catatan ahli, dsb. dan bisa real 

time update.  

 

Erasmus – Review Alternatif Pembahasan RKUHP 

Terdapat Model baru yang Aliansi rekomendasikan ke teman-teman di DPR. Aliansi telah 

melakukan kerja pemantauan terhadap kerja pembahasan DPR terkait KUHAP tahun lalu, dan 

hampir 3 tahun melakukan penelusuran rancangan KUHAP dan bisa jadi nasibnya sama dengan 

RKUHP. KUHAP berhenti di Penyelidikan, hampir satu tahun membahas kenapa penyelidikan 

tidak ada, dan digabung ke Penyidikan. Sehingga Aliansi tidak menginginkan hal ini terjadi dalam 

pembahasan RKUHP  

Masalah ini bisa jadi terulang apabila menggunakan metode pembahasan yang tak 

fokus. Seperti yang kita ketahui bahwa di akhir Agustus masing-masing fraksi akan mengirimkan 

DIM. Ini menjadi masalah sendiri karena akan ditekan selama 3 minggu kemudian memberikan 

pembahasan atau isian terkait DIM.  

Problem ini juga ditemukan di beberapa undang-undang dimana Parpol karena fraksi 

dipaksa mengisi DIM sehingga tak fokus. Pembahasan dan pengisian per DIM, ini menjadi 

problem tersendiri dalam setiap pembahasan RUU di DPR, sehingga perlu memberikan 

rekomendasi. Dalam diskusi kemudian berharap kepada teman-teman tenaga ahli dan akademisi 

yang bisa melihat celah apakah hal ini memungkinkan, apa hambatannya. Kita dorong ke 

anggota DPR untuk menyepakati pembahasan hari ini.  



40 

 

Mengapa aliansi merekomendsikan mekanisme klustering karena kita tahu bahwa beban 

yang sangat besar, kedua pengalaman kita bahwa seringkali DPR fokusnya terbagi saat isu 

pembahasan diangkat ke media. Bertemu dengan beberapa anggota DPR membicarakan soal 

beban tersebut, mereka ternyata mau menyisir dari masalah yang ringan ke masalah yang paling 

berat. Setelah kami tanyakan, mereka nampaknya akan mulai dari nomor DIM pertama. Hal 

inilah yang menjadi agak tak sinkron, jika melakukan pembahasan berdasarkan nomor urut DIM 

tanpa melakukan penggolongan, masalah mana yang berat dan ringan maka akan menjadi 

persoalan, sehingga tak akan ada prioritas terkait dengan permasalah yang ada di RKUHP.  

Sistem kluster atau pembagian fokus permasalahan akan mempermudah kita melihat 

pembahasan mana yang akan kita pioritaskan. Kedua, melihat satu masalah akan ditetapkan 

dalam lokalisir tertentu, sehingga tak ada lompatan pembahasan yang menjadi masalah. 

Mungkin akan berbeda dengan rancangan KUHAP karena prosedur yang terkait dengan prosedur 

lain. KUHP akan lebih mudah mengelompokkan karena masalah terisolasi dalam beberapa pasal 

yang mudah klusternya.  

Rekomendasi Pertama, Aliansi sudah membagi, ada dua catatan penting terkait posisi 

mekanisme klustering. Pertama ada dua buku, Buku I ada 6 klustering yang bisa dilakukan dan 

Buku II ada 39 klustering yang bisa dilakukan. Rekomendasi pertama, kalau bisa anggota DPR 

melakukan pembahasan berdasarkan klustering paling mudah, Buku I terlebih dahulu. Dengan 

metode bahwa dengan bobot pengaturan yang lebih ringan terlebih dahulu. Buku I bobot teori 

lebih banyak daripada norma yang harusnya dipraktekkan. 

Rekomendasi Kedua, pembentukan tim panel untuk melakukan pembahasan substansi 

dan redaksi. Seringkali pembahasan di DPR berkutat dalam masalah redaksi. Sebelumnya 

bertemu dengan anggota DPR untuk membahas kemungkinan di Panja Anggota DPR membahas 

terkait substansi, dan ada tenaga ahli atau tim lain yang mengurus soal redaksi. Bersamaan 

dengan itu akan dikonfirmasi.  

Aliansi membagi beberapa masalah dalam sistem klustering, terkait Buku I ada 6 

klustering dan Buku II ada 39 klustering. Harapannya apakah mekanisme ini bisa jadi lebih 

mempermudah angggota DPR melakukan pembahasan. Dan semoga hal ini bisa didorong 

sebagai mekanisme pembahasan di DPR. 

 

 

Wahyu Wagiman 

Dua hal yang akan disampaikan terkait RUU KUHP yang telah dibahas sejak tahun 1963 

terkait progress pembahasan sampai 50 tahun terakhir untuk mengerucut pada satu hasil acuan 

untuk melakukan reformasi Hukum Pidana. Selanjutnya, sebaiknya DPR melakukan pembahasan 

RUU KUHP sehinggga yang tertuda pasca Seminar Hukum Nasional 1963 bisa menghasilkan 

progress yang cukup baik. Sudah ada pembahasan yang intensif di DPR dan pemerintah terkait 

RUU KUHP alternatif pemahasa RUU KUHP ke  DPR sebagai hasil yang lebih konkrit dari 

masyarakat sipil.  

 

David Tenggara – Tenaga Ahli Komisi III DPR RI 

Catatan khusus dalam RUU KUHP, Komisi III sepakat pembahasan RUU akan dilakukan 

secara paralel, diharapkan pembahasan terhadap 4 RUU utama: yaitu KUHAP, KUHP, Kejaksaan 

dan Mahkamah Agung bisa selesai secara bersama. Kalau kita sepakat dengan pembentukan UU 
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Kejaksaan berarti pasal penuntutan di KUHAP bisa kita sepakati. Begitupun kewenangan 

Kejaksaan untuk menuntut itu bisa sepakati bersama. Berita yang salah kalau kita 

mengutamakan KUHAP. Justru KUHP yang diutamakan, karena pada saat itu kita merasa bahwa 

KUHP paling mungkin bisa diselesaikan minimal Buku I.  

Pada saat itu Komisi III DPR RI menyepakati permasalahan redaksional akan dibahas 

selanjutnya. Tapi memang ada permasalahan ketika membahas DIM substansi ternyata dalam 

pembahasan DIM substansi ternyata ada anggota DPR yang turut membahas redaksionalnya. 

Mereka menganggap redaksional akan berujung pada substansi, perbedaan penafsiran, tapi itu 

hanya terjadi pada saat pembahasan di KUHAP. Di pembahasan RUU KUHP belum terjadi 

permasalahan seperti itu, kecuali misalnya pasal living law, pasal ini agak rumit karena 

bertentangan satu sama lain, pertentangan antara asas legalitas dan tidak. Akhirnya pasal 

tentang living law dipending. Pada DIM substansi di periode lalu kita sudah sepakati 20 pasal.  

Pembahasan RUU KUHP pada periode lalu belum ada masalah, tapi yang ditawarkan 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan kluster bab akan membantu. Kita pernah melakukan 

Pembahasan kluster DIM substansi kemudian dikluster lagi per bab dan per materi menjadi 

berbagai materi khusus.  

Pengalaman pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, Komisi III dulu punya 

sistem klustering yang biasa: DIM substansi, redaksional, klustering dan catatan. Pada saat itu 

kita setujui yang tetap dan kita bahas substansi. Uniknya substansi tentang Peradilan Pidana 

Anak susah dicapai kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Misalnya soal waktu masalah 

implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak, DPR ingin dua tahun Pemerintah ingin lima 

tahun. Tak ada ujungnya. Pembahasan waktu itu sangat lama. Kita mengidentifikasi masalah, 

karena anggota panja yang duduk berubah-ubah orangnya. Setelah dilakukan pembahasan lagi, 

ternyata menjadi pasal yang sulit. Akhirnya saat itu Ketua Komisi III Beny K Harman melakukan 

rekonstruksi ulang. Akhirnya disisir ulang dari Pasal 1 sampai pasal lainnya. Uniknya UU Sistem 

Peradilan Pidana Anak lebih cepat, efektif, dengan mengalihkan pasal satu dan seterusnya 

mempercepat pembahasan.  

Pembahasan Undang-Undang dengan metode Klustering DIM, DIM tetap yang disepakati 

Fraksi dan Pemerintah secara tertulis terkadang bisa dibuka kembali karena berkaitan dengan 

pasal substansi. Dua hal yang negatif: yang satu bisa menjadi lama dan satu lagi kita bisa menjadi 

lupa. Biasanya diketahui di tim perumus karenanya mesti dilaporan ke panja untuk disepakati 

lagi.  

Melihat substansi RUU KUHP ini sistem kluster yang paling bagus, kluster dengan 

metode DIM substansi dan dikluster lagi. Mana materi yang kira-kira akan menjadi pedebatan, 

bahkan di DPR sendiri misalnya living law dan hukuman mati. Bahkan kita belum bicara Buku II. 

Belum masuk harmonisasi dengan international law.  

Catatan soal Panel Ahli, hal ini merupakan hal yang baru, dulu ada kesepakatan tertutup 

antara DPR dan pemerintah tentang tim ahli. Tujuannya baik, karena pemerintah membentuk 

panel ahli, DPR juga disarankan membentuk panel ahli dari berbagi akademisi dan pihak yang 

bisa jadi rujukan sehingga perdebatan substansi dilakukan panel ahli baru dilaporkan ke anggota 

dewan.  Satu sisi apakah itu mungkin, sedangkan Komisi III DPR sebagaimana kita ketahui banyak 

kepentingan politik di dalamnya.  

Pengalaman yang terjadi kami pernah membuat panel ahli dari pemerintah, saat itu 

untuk KUHP mulai dari Prof Muladi, Prof Barda Nawawi, ternyata yang terjadi mereka berdebat 
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satu sama lain. Itu terjadi di pembahasan R KUHAP, sementara pihak Kepolisian dan pihak 

Kejaksaan akhirnya berdebat kusir. Ternyata wakil-wakil pemerintah sendiri belum satu suara, 

dan yang terjadi saat muncul di media massa seolah-olah pembahasan berlama-lama.  

Panel ahli pun harus behati-hati, misalnya kita membentuk satu panel ahli dari 10 orang 

bisa jadi ada 10 pendapat, memperlama situasi. Namun dengan adanya panel ahli harapanya 

memberi masukan yang tepat dan akurat, sehingga RUU memiliki materi kuat dan tahan uji. 

Komisi III DPR tak semua anggota berlatarbelakang hukum. Kuatir saat pembahasan substansi 

yang dibahas per fraksi kadang jauh dari teori yang ada.  

Soal partisipasi masyarakat, selama ini ada anggapan sulit untuk memberikan pendapat 

di DPR per Fraksi. Soal sulit atau tidak menjadi grey area, di email Komisi III DPR RI  banyak 

masukan soal RUU dan fit and proper test calon pimpinan KPK dan KY. Namun terkadang 

tergantung dari anggota apakah sesuai dengan kepentingan fraksi atau situasi riil pembahasan. 

Masukan dari masyarakat pasti masuk, dari aliansi dan akademisi kita kaji kemudian kita berikan 

ke Anggota DPR. Di lapangan, ketika pembahasan undang-undang kadang pemerintah tak setuju, 

da kita harus mencari sela, sehingga terjadi negosiasi mencari jalan tengah. Tak jarang jalan 

tengah tak sesuai dengan masukan yang diberikan, sehingga ada dinamika lagi.  

Apakah ganti periode DPR bisa tak membahas lagi Buku I, agaknya sulit karena anggota 

DPR yang mengesahkan berbeda dengan anggota yang baru.  

Pembahasan redaksional kebanyakan dilakukan oleh tim sendiri, tim Pemerintah dan 

DPR membentuk sendiri, bertemu intensif untuk melakukan penyisiran pasal yang telah dibahas 

terkait DIM substansi dan redaksional mengikuti substansi yang dibahas. Saat tim DPR dan 

pemerintah bertemu dan menemukan hal substansi maka melaporkan hal itu, karena 

membutuhkan kesepakatan. Kemudian akan lebih cepat karena ada solusi dan jalan tengah. 

Sejauh ini lebih efektif. Sepakat dengan pembahasan RUU KUHP di Buku I, sudah disepakati di 

Panja. Kemudian Buku II ada masukan itu bukan hal yang mustahil dan selalu akan Komisi III 

dikaji.  

 

Wahyu Wagiman 

Benyak sekali update yang belum Aliansi ketahui terkait progress pembahasan RUU 

KUHP di DPR periode 2009-2014. Juga terkait meotode yang digunakan, metode yang 

disampaikan ternyata sudah menghasilkan pembahasan yang cukup efektif minimal 20 pasal 

RKUHP Buku I. Yang harus didiskusikan dengan panel ahli, bagaimana bisa memberikan 

kontribusi yang baik terkait kemungkinan model pembahasan. Terkait dengan model 

pembahasan yang diterapkan RUU KUHP penjelasan David lebih mendetilkan dari yang 

disampaikan sebelumnya. Terkait dengan panel ahli kebiasaan dari DPR dan pemerintah kalau 

misalnya panel ahli dibentuk, institusi mana yang paling berwenang membentuk panel ahli 

masih belum diketahui.  

 

David Tenggara 

Panel ahli direkomenasikan oleh Menteri dari masing-masing Institusi, Pemerintah telah 

memiliki 10 orang ahli dan diharapkan DPR setuju dengan pembentukan panel ahli, tapi 

membutuhkan nama lain. Tapi apakah DPR bisa cepat mencari panel ahli dan disandingkan 

dengan tim ahli dari Pemerintah? Pengalaman menentukan nama panel ahli sulit sehingga 

kekhawatiran yang terjadi adalah seperti apa dan bagaimana pembahasannya  
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Arsil - LeIP 

Usul yang dapat diberikan dalam metode klustering adalah Klustering berdasarkan isu. 

Hal ini paling memungkinkan karena banyak bab di dalam KUHP yang isunya lintas bab, kalau 

kluster berdasar bab, ternyata di bab lain ada pasal lain yang terkait tentu saja hal ini akan 

menimbulkan adanya Pasal yang luput untuk dibahas 

Sebagai contoh dalam Mengidentifikasi Buku I apakah ada satu materi yang punya kaitan 

dengan pasal lain. Contoh paling Konkrit adalah Soal Pidana Percobaan di mana dibagi menjadi 

dua bab. Pembagian bab di KUHP tak berdasarkan genus tapi campur, misalnya soal tindak 

pidana kejahatan, isinya merupakan pemberatan dari sekian banyak kejahatan dalam beberapa 

bab.  

Semementara untuk pembahasan Buku II ada kaitannya dengan penentuan besaran 

sanksi, supaya tak mengacak. Pembahasan Buku I dengan menggunakan sistem klustering harus 

memperhatikan isu apa yang mau diklustering dan mana dulu yang  mau diprioritaskan untuk 

dibahas. Isu  yang paling penting lah yang seharusnya diprioritaskan.  

Salah satu core dari undang-undang, di KUHP yang paling utama aspek politik paling 

tinggi ada di konsep pemidanaannya. Di RUU KUHP di bab III pemidanaan, harusnya bisa 

membedakan KUHP dengan yang sebelumnya. Sehingga kita dapat melihat bahwa Arah 

pemidanaan kita mau dibawa kemana. 

Misalnya pidana maksimum 15 tahun, pemberatan 20 tahun dia mempernguhi rumusan 

ancaman hukuman lain, mengikuti sistem di Belanda. Arah Politik Hukum pembuat kebijakan lah 

yang harus diperhatikan mau ke mananya. Di sini letak yang paling krusial, karena politiknya ada 

di sini. Arah pidana, bagaimana menangani kejahatan ada di sini. Bukan sekadar pelengkap  tapi 

menjadi inti undang-undang.  

Juga bagaimna pengaturan yang lain, terutama Buku II, Buku I sebagian juga. Alasan 

pemaaf, pengurang, peringan, pemberatan, percobaan mengikuti soal politik pemidanaan. 

Misalnya ditambah atau dikurangi sepertiga, itu soal politik pemidanaan.  

 

Emerson Junto – ICW 

Salah satu hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan adalah soal maping anggota 

dewan, terutama Komisi III DPR RI, karena berdasarkan informasi didapat, Anggota Dewan yang 

berlatar belakang hukum tak sampai 30 persen.  

Yang menjadi pertanyaan soal atensi, politik pemidanaan, sejauh ini sampai mana itu tak 

pernah terlihat. Ini menjadi penting, karena yang menjadi kekhawatiran Masyarakat Sipil 

anggota DPR  yang mau serius membahas RUU KUHP tak sampai 10-15 orang dari sekitar 40 atau 

50 anggota Komisi III.  

Selanjutnya pembahasan bentuk kluster juga belum jelas, misalnya apakah kluster itu 

adalah keseluruhan anggota Komisi III membahas per kluster, atau mereka terbagi menjadi 

kelompok yang masing-masing membahas kluster-kluster tertentu. Maping komposisi penting 

terkait orang hukum yang ada di Komisi III. 

Soal panel ahli sempat ada komplain soal dimasukkannya isu korupsi di KUHP. Pada saat 

itu ICW komplain ke Prof Barda. Namun beliau tak mau bertanggung jawab kecuali di Buku I saja. 

Tapi misalnya menggunakan metode kluster apakah para ahli mau bertanggung jawab? Karena 
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yang terjadi sekarang para ahli selalu mengelak apabila ditanya masalah pembahasan yang 

bukan draft yang ia susun.  

 

Wahyu Wagiman 

Pandangan model pembahasan yang tepat untuk RUU KUHP, tentunya terkait politik 

hukum pidana bagaimana RUU KUHP benar-benar mencirikan nasionalisme Indonesia yang 

berbeda dengan KUHP Belanda. Bagaimana DPR mengarahakan pembaruan hukum pidana asli 

Indonesia. Politik hukum pidana yang jelas akan mempermudah pengaturan kejahatan dan 

pidana yang diatur dalam KUHP.  

Ada tiga pembahasan pertama berkaitan dengan DIM menjadi model pembahasan di 

DPR, pembahsan klustering dan panel ahli. Panel ahli perlu dielaborasi lebih banyak, karena 

dalam beberapa hal panel ahli kalaupun ada apakah setiap panel bertanggungjawab atas isu 

dalam pembahasan.  

 

Adery - Mappi FH UI 

Soal panel ahli berangkat dari yang disahkan mulai Pasal 21, dalam Pasal 4 cyber crime 

diperluas masuk asas teriotrial, yang mengkritisi adalah Andi Hamzah bagaimana website yang 

dikelola oleh orang asing yang mengelola di Amerika Serikat. Pada saat itu Prof Andi Hamzah 

memperluas. Misalnya delik percobaan, banyak permasalahan. Ahli tandingan, Prof Marjono 

juga belum diajak. Kalau memang tidak bisa kita dapat mempercayakan Buku I dipegang Prof 

Barda dan Prof Muladi memegang Buku II, dan mereka diminta untuk saling memeriksa hasilnya. 

Tapi persoalannya apakah para ahli mereka mau melakukan itu?  

 

Rocky Marbun– UBK 

Beberapa penulis buku yang fokus pada pidana dan ilmu hukum pidana, banyak yang 

mengatakan bahwa sejak Indonesia merdeka satu statemen tak tunduk pada Sistem Hukum 

Belanda, setelah proklamasi. Ada kesulitan yang tak bisa diwujudkan dalam bentuk teknis, dalam 

merumuskan suatu peraturan perundangan, karena kita tak mampu memahami nilai-nilai 

masyarakat. Sarjana Hukum tak diajarkan memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tapi 

diajarkan bagaimana sebuah tindakan memenuhi unsur dalam sebuah pasal. Sehingga tak salah 

jika Prof Roeslan Saleh mengeluhkan ahli hukum pidana sangat menjauhi filsafat, sebagai 

akibatnya kita hanya mengetahui bahwa seseorang bersalah ketika unsur pasalnya memenuhi.  

Ada pendapat dari ahli hukum pidana Van Hatum yang mengatakan bahwa Pidana 

adalah fragmen terpisah dari hubungan. Kemudian ada Guru Besar Jerman Prof. Hiding 

mengatakan bahwa Pidana merupakan pecahan-pecahan norma yang disatukan kemudian 

diberikan sanksi. Prof Utrecht berpendapat bahwa Pidana sebenarnya berujung dari hukum 

privat yang ditarik ke wilayah publik.  

Kembali ke filsafat zaman Romawi yang menjadi Induk ilmu hukum, kalau ahli hukum 

atau praktisi tidak memahami sampai sejauh itu maka perdebatan ahli hukum, praktisi tak akan 

selesai atau tak akan sampai ke asasi sebuah Pasal.-per Pasal Misalnya soal Pasal 372 dan Pasal 

374 mengenai penggelapan, bukan sekadar sesorang menggelapkan barang sesorang, tapi yang 

dilanggar pertama kali adalah asas kepercayaan. Pelanggaran yang muncul adalah pelanggaran 

keperdataan. Ini yang tak pernah diungkapkan apa asasi dari Pasal 372, 374. Akhirnya para Ahli 
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Hukum yang berkecimpung dalam Hukum Pidana diajarkan mempidana, bukan menyelesaikan 

masalah.  

Ternyata Hukum Pidana saat ini tak memberikan solusi pada penyakit masyarakat. 

Karena orang diajarkan untuk mempidana, masyarakat tak diajarkan untuk menyelesaikan 

permasalahan. Sehingga kita patut untuk mempertanyakan arah politik Hukum Pidana kita mau 

dibawa kemana. 

Prof Supomo pernah mengungkapkan kekhawatirannya, di dalam buku tentang hukum 

adat. Menurutnya beliau berat menerapkan hukum adat di Indonesia terutama menerapkan 

nilai adat dalam perundang-undangan.   

Mengenai rancangan KUHP ada kesepahaman dengan Tim Peneliti ICJR, bahwa Buku I R 

KUHP itu penting. Namun metode pembahasan secara klustering tidak dapat diterima karena 

Asas Legalitas dari Pasal 1 sampai ke akhir dalam R KUHP semua saling berkaitan untuk 

menentukan arah R KUHP ke depannya. Hal ini seperti Perdebatan antara Von Savigny dengan 

aliran sejarahnya dan Talbot dari aliran Positivisme-nya. Di mana pada saat itu yang 

memenangkan perdebatan adalah Von Savigny. Namun, secara kenegaraan yang lebih 

terakomodir adalah Talbot karena asas Legalitasnya yang diperlukan negara.    

Asas Legalitas ujungnya dari teori Psikologi Sosial, memberikan suatu tekanan batin 

seseorang untuk tak melakukan. Asas Legalitas harus runtut ke bawah sampai pasl terakhir Buku 

I, sehingga metode pembahasan jangan dikluster, tapi harus full komperhensif. Buku I itu 

memang buku teori, itu yang nanti menjadi panduan terhadap Buku II. Buku I dan Buku II saling 

berkait. Bagaimana memahami penghinaan teorinya ada di asas legalitas. Kalau Buku I dan Buku 

II dipecah dikluster pasti akan mengulang pembahasan. 

Terkait panel ahli memang harus ada ahli yang membentuk. Mekanisme pembahasan 

secara live, tidak tertutup. Hasil notulensi dimasukkan ke internet sehingga mudah 

pencariannya. Pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk menentukan panel ahli.  

Ada  satu sumber mengenai KUHPerdata di mana diceritakan pada saat Prancis menjajah 

Belanda sebelum muncul BW ternyata ada pasal yang isinya adalah perbuatan melawan hukum 

yang terdiri dari kejahatan dan kuasi kejahatan. Pidana dan perdata yang belum dipisah, hal ini 

jarang diketahui atau diajarkan.  

 

Ricca – Universitas Pancasila 

Pembentuk hukum kita pada saat ini tak mengenal lagi cara pembentukan hukum 

kodifikasi, tapi yang dikenal adalah cara pembentukan hukum modifikasi. Dalam Kodifikasi, 

orang melihat kodifikasi sebatas disusun secara sistematik dalam satu kitab. Padahal kodifikasi 

prosesnya panjang, bagaimana negara mengadopsi apa sudah ada di masyarakat. Jangan-jangan 

orang Belanda bisa membuat KUHP dengan mencaplok apa yang ada dalam masyarakat dan 

menuangkan ke dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di masa sekarang, kita semua terdoktrin 

membuat KUHP baru, padahal cara dan modelnya sudah berubah. Model modifikasi bagaimana 

pembentuk hukum memasukkan nilai sesuai apa yang ada dalam pikirannya ke dalam dokumen 

negara, undang-undang. Ini yang membuat susah, karena caranya berbeda. Prof Barda 

mengomel dari 1960 sampai sekarang KUHP tak jadi, karena cara pembentukannya berbeda.  

Melihat bagaimana KUHP dianggap sebagai induk, payung bagi pidana di luar KUHP. Kita 

mau membuat induknya sementara yang sektoral sudah jadi, akhirnya susah mengharmonisasi 

aturan yang telah jadi, supaya tak terjadi disharmoni dengan aturan induknya.  
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Arsil  

Memang Indonesia mengenal lagi kodifikasi, dan selama sekian tahun kita tak pernah 

membuat peraturan dnegan model kodifikasi. Akhirnya terlihat sekali KUHP dipaksakan dibuat, 

punya KUHP nasional semata-mata harus ada karena KUHP yang lama merupakan peninggalan 

kolonial. Tanpa pernah melihat lagi apa masalah dengan KUHP sekarang. Dan memang tak ada 

masalah dengan KUHP sekarang. Akhirnya muncul RUU yang kualitasnya jauh di bawah KUHP 

lama. Isinya KUHP dengan diutak-atik dengan gaya bahasa dan perumusan yang sulit. Misalnya 

soal percobaan, yang dulu diatur dalam dua pasal yang sangat mudah dimengerti, sementara 

saat ini diatur menjadi lebih dari 5 pasal, 3 bab yang ujungnnya kita tak tahu apa itu percobaan. 

Misalnya percobaan maksimum hukuman tidak diatur kecuali dapat diperingan sepertiga. Pada 

akhirnya Pidana nalarnya bagaimana mempidana. Apabila memang menghendaki pembahasan 

dengan metode klustering, porsi yang paling utama adalah bagian pemidaan karena politiknya 

ada di sana. Sisanya soal teknis hukum, dan biarkan menjadi urusan ahli. Yang menjadi peran 

DPR adalah kebijakan, politiknya, bukan soal teknis hukumnya. Tugas dari DPR bukan 

menentukan rumusan teknis, tapi bagaimana merumusakan kebijakan hukum.  

Di tahun 2004-2014 saja sudah sekitar 1000 lebih ketentuan pidana di luar KUHP yang 

disusun oleh Pembentuk Undang-Undang, namun banyak yang menduplikasi ancaman pidana 

secara sembrono. Seperti misalnya ada denda sampai 1 triliyun, kalau tak bayar kurungan 6 

bulan.  

Yang paling terlihat adalah pemidanan, sejarah KUHP terkait alasan Belanda 

meninggalkan kode penal karena sistem pemidanaannya yang tak sesuai dengan masyarakat 

Belanda saat itu. akhirnya belanda membuat aturan sendiri yang sangat berbeda dengan kode 

penal. Kita mau membuat KUHP baru yang mau kita ubah yang mana, yang terjadi dilakukan 

hanya mencomot dari KUHP dan mengumpulkan delik di luar KUHP menjadi delik baru. Dan 

semua bermasalah. Misalnya soal zina itu konsepnya berbeda. Zina dalam konsep Islam berbeda, 

overspell itu kejahtan perkawinan yang memiliki aspek keperdataan, peraturan tentang 

overspell di KUHP merupakan pelindungan keluarga terhadap anak, hak waris, bukan soal dosa. 

Kemudian dicampur dengan asal muasal dengan dosa.  

 

Rocky Marbun – Dosen UBK 

Pada tahun 2004-2005 Indonesia pernah berhutang 80 milyar hanya untuk memberi 

makan narapidana. Ada informasi yang sangat miris ternyata Lembaga Pemasyarakatan klas 2A 

Pontianak menjual tanah kepada TNI AD untuk memberi makan napi. Sehingga kita tahu bahwa 

Konsep pidana tak bisa berdiri sendiri. dia akan terkait dengan konsep kemasyarakatan, 

keuangan negara, dan lain sebagainya. 

Soal pembahasan pasal per pasal, asas legalitas harus selalu diperhatikan. Model 

pembahasan yang ditawarkan aliansi sepertinya mengikuti pandangan Prof Moeljatno di mana 

beliau memakai aliran duaistis dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. 

Pertanggungjawaban pidana tak bisa dibahas satu persatu. Kalau membahas Buku I tak bisa 

dipecah tak bisa main kluster, juga pasal per pasal. Teori apa yang ada harus dibahas secara 

komperhensif semua. Misalnya soal sifat melawan hukum materiil kalau diterapkan di Indonesia 

pasti akan bertentangan dengan asas legalitas. Sifat melawan hukum formil berdasarkan 
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undang-undang, tidak berdasarkan hukum. Kalau perlu membuat buku panduan untuk 

membahas Buku I.  

 

Erasmus Napitupulu 

Sistem klustering yang dimaksud bukanlah pembahasan orang per orang, tapi titik berat 

isunya. Semata-mata menghindarkan DPR melakukan pembahasan poin per pasal. 

Menghindarkan pembahasan dari nomor ke nomor, entah bagaimana mekanisme memberikan 

klustering, supaya pemahasan lebih komperhansif.  

Misalnya kejahatan penghinaan dan lompat penghinaan negara, kemungkinan kembali 

lagi. Berbeda ketika penghinaan ketika dibahas dalam satu klustering, maka secara filosofis akan 

berhubungan. Sistem klustering ini coba kita dorong ke teman-teman DPR. Kira-kira DPR punya 

target sampai berapa lama, dan komitmen sudah sampai sejauh mana.  

 

Rizky – Pengajar Unas, Fraksi PKS 

Mengenai deadline pembahasan R KUHP, di mana periode lalu sudah selesai, sejak 

adanya endorse baru dari Kemenkumham, belum ada pertemuan lagi dengan Anggota Dewan. 

Selanjutnya untuk Model klustering, di fraksi sendiri tak baku dengan model pembahasan, tapi 

aspek politiknya lebih cenderung ke arah mana. Hal itulah yang diperhatikan Fraksi.  

 

Wahyu Wagiman 

Ada satu hal yang penting didiskusikan terkait model pembahasan clustering, DIM atau 

panel ahli. Apakah model ini cukup kompatibel dengan UU MD3 dan tata tertib di DPR. Dalam 

beberapa hal setiap pembahasan RUU dibatasi tiga kali masa sidang. DPR sampai saat ini tak 

menganut sistem carry over.  

 

Miko – PSHK  

Pemerintah dan DPR harus dapat Memposisikan KUHP berbeda dengan RUU lain, 

sehingga estimasi waktu lebih realistis. Evaluasi terhadap pemahasan lalu Pemerintah 

memberikan KUHP sekadar menunaikan tugas nomenklatur.  

RUU KUHP akan diselesaikan 2015 dan RUU KUHAP 2017. Bisa dikatakan prioritas pada 

RUU KUHP. Selain waktu penyerahan yang tak realistis menghadapi Pemilu tingkat kehadiran 

sangat sedikit, dan ada beban legislasi. Ditambah RUU MA, RUU Kejaksaan dan RUU 

Perlindungan Saksi Korban. Beban fungsi, pengawasan dan sebagainya.  

Sistem clustering efektif jika ada pembagian tugas yang jelas, tim perumus merumuskan 

kesepakatan substansi. Rumusannya disusun redaksi, secara berkala ada pleno antara substansi 

dan DIM. Panel ahli menjadi penting. Kemudian diplenokan dengan adanya tim ahli. Model 

clustering tak akan efektif kalau pembagian tugas tak jelas.  

Lebih lanjut mengenai waktu, di mana dalam aturan DPR dibatasi. Dulu dua kali masa 

sidang ditambah satu kali masa sidang. Yang baru tiga kali masa siang dan ditambah berdasarkan 

urgensi. DPR panjang waktu sampai 2019 untuk RUU KUHP.  

Soal carry over tak tegas, tapi bisa secara kesepakatan. Secara tertutup bisa disepakati 

yang dibahas dulu, sehingga tak mulai dari nol. 

 

David Tenggara  
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Baik Model cluster ataupun target waktu, secara formal tak ada target waktu. Namun 

Komisi III berharap bisa selesai periode ini. Mengingat beban KUHP tak mudah, anggota yang 

saya pernah kenal mengharuskan. Boleh dibilang mereka tak punya menyelesaikan ambisi RUU 

KUHAP.  

Sejauh ini Pembahasan Model klustering yang lebih baik daripada metode lainnya. 

Komisi III sendiri memiliki Target 2 bulan untuk pembahasan DIM. Dan komisi menunggu ada 10 

fraksi masuk sebagai kompilasi. Mengandalkan substansi, kita melihat dulu, mana yang menjadi 

permasalahan bagi Fraksi. Itu pun menunggu sejauh mana Fraksi memandang RKUHP dibahas 

lebih lanjut. Ada kesepakatan tertutup menggunakan yang lama.  

Masukan membahas KUHP politik hukumnya kemana, ada kesepakatan DPR dan 

pemerintah membuat RUU KUHP dibuat karena KUHP sekarang bermasalah, tak mengatur 

permasalahan yang baru. Membuat kitab tentang hukum pidana. Yang menjadi masalah, bukan 

hanya kodifikasi sja, misalnya unifikasi mencoba lebih demokratis lagi, pada akhirnya sesuai 

perkembangan zaman, kejahatan terorisme itu akan menyulitkan kita. Bagaimana nasib UU di 

luar KUHP, apakah berlaku atau tidak, itu belum ada kesepaktan, itu ada di ketentuan penutup. 

Ada yang bilang masih berlaku, ada yang bilang harus disatukan.  

Panel ahli yang diinginkan DPR misalnya dari 10 orang ada ahli ekonomi, teknologi dan 

bidang lain. Model pembahasan tergantung dari Fraksi. Mungkin mulai dari nol, bisa kita 

elaborasi. Di Komisi III DIM masuk sebelum September, tak mungkin juga, karena reses, naskah 

pun diterima Agustus.  

RUU KUHP mengatur substansi mendasar, hambatan pembahasan RUU KUHP secara 

ceapat. Belum ada model yang memiliki efektifitas tinggi. catatan lama memakai substansi yang 

ada, dan melihat pendapat fraksi, kita kompilasi dan diidentifikasi.  

Target penyelesaian pembahasan tergantung, misalnya tergantung pada ahli ekonomi 

untuk urusan denda dan kejahatan ekonomi. Mungkin KUHP punya tujuan yang sama dengan 

common law, di sinilah agak fleksibel.  

 

Miko – PSHK  

Pilihan menggunakan model DIM atau kluster bukan hanya teknis tapi menunjukkan 

politik hukum. Distem DIM memancing perdebatan pasal per pasal bahkan kata per kata. 

Clustering tak mensyaraktan pengisian DIM, dari 786 pasal dipecah menjadi 2000 nomor DIM, 

dibagi ke dalam tabel. Dalam hal Pengisianpun terlihat, banyak yang kosong. 700 nomor dalam 

KUHAP itu tetap, sebenarnya jangan-jangan kita tak punya politik hukum.  

Di RUU KUHP 2012, politik hukum muncul dari naskah akademik, arah pembaruan RUU 

KUHP mau arah kemana. RKUHP 2012 muncul dari RKUHP 2007. Model DIM perimbangan 

kekuatan legislasi berbeda jauh, Pemerintah diposisikan sebagai satu Fraksi. Dalam pembahasan 

juga seperti itu.  

Bagaimana Tenaga Ahli di DPR bisa berhubungan dengan Tenaga Ahli Pemerintah. 

Komunikasi terputus pada pembahasan lalu. Mengubah pola pikir bahwa pembentukan UU 

hanya digantungkan pada Menteri dan Anggota DPR RI. Peran Tenaga Ahli sangat dominan.  

 

 

David Tenggara 
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Soal komunikasi, gambaran pembahasan RUU selain RKUHP komunikasi dengan Tenaga 

Ahli Pemerintah cukup intens. Saat pending kita berbicara dengan Tenaga Ahli pemerintah. Ada 

jalan keluar dan biasanya ada. Dalam RKUHP komunikasi tak hanya dengan pemerintah, karena 

juga berkomunikasi dengan panel ahli.  

RKUHP pemerintah berarti ada Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, Akademisi dan 

macam-macam pendapatnya. Tim akan bertemu dengan berbagai pihak, tim, dari kementerian 

luar negeri, dari BNPT, PPATK.  

 

Wahyu Wagiman 

Terimakasih, karena waktu yang terbatas, dari 3 jam berdiskusi ada peluang bagus untuk 

pembahasan RKUHP di DPR, karena ada peluang sampai 2019 DPR RI selesaikan pembahasan 

RKUHP. Bagaimana tawaran dan usulan pembahasan, teman aliansi mesti memformulasikan 

bagaimana mendukung pembahasan RKUHP, kita melihat hasil yang dibahas DPR dan 

pemerintah terkait RKUHP. 


