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ABSTRAK 

 

Nurahman, Adiansyah. 2016. Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada Tindak 

Pidana Ringan dalam KUHP. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. dan Indung 

Wijayanto, S.H., M.H. 

Pada tahun 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 2 Tahun 

2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

dalam KUHP dengan menetapkan Rp.2.500.000,- batas nilai kerugian tindak 

pidana ringan. sebelum adanya Perma tersebut, batas nilai kerugian masih sebesar 

Rp.250,-. Nilai nominal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa 

tahun kedepan mungkin masih rasional, akan tetapi dikhawatirkan nilai tersebut 

bukan lagi menjadi nilai yang sangat besar sehingga tidak lagi rasional, mengingat 

perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Belum adanya patokan yang rasional 

yang mampu mengikuti perkembangan zaman, membuat rasionalisasi batas nilai 

kerugian tindak pidana ringan menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga kelak 

tidak perlu ada perubahan Undang-undang kembali. Skripsi ini berangkat dari dua 

permasalahan utama yaitu: (1) Rasionalisasi batas nilai kerugian tindak pidana 

ringan dengan kondisi saat ini, dan (2) pandangan dari Jaksa Penuntut Umum 

terkait batasan nilai kerugian tindak pidana ringan.  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan batasan nilai 

kerugian tindak pidana ringan yang rasional dengan kondisi saat ini, mengetahui 

pandangan aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum terhadap 

batas nilai kerugian tindak pidana ringan. Penelitian ini menggunakan dua metode 

penelitian yang saling mengisi dan saling melengkapi yaitu penelitian hukum 

normatif dan sosiologis. Data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis. Pendekatan 

penelitian yuridis sosiologis, yang menekankan pada ilmu hukum dan juga 

menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Metode analisis yang digunakan 

dengan menggunakan penelitian secara diskriptif kualitatif yang mengambil 

kebenaran dari tindakan pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan 

menggabungkan antara peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan batas 

nilai kerugian pada tindak pidana ringan sehingga mendapatkan suatu pemecahan 

masalah dan dapat ditarik kesimpulan. 

Hasil akhir penelitian ini menunjukan bahwa untuk menentukan batas nilai 

kerugian tindak pidana ringan yang rasional yaitu menggunakan emas. 1,1 gram 

emas menjadi patokan apakah perbuatan tersebut masuk tindak pidana ringan atau 

tindak pidana biasa. Terdapat syarat absolut dan relatif dalam menentukan batas 

nilai kerugian tindak pidana ringan. Syarat Subjektif ialah berpatokan pada 1,1 

gram emas, sedangkan syarat relatif yaitu dimana dalam menentukan batas nilai 

kerugian melihat keadaan sosiologis dari tersangka dan korban. Syarat absolut 

bisa merubah berdasarkan syarat relatif. 1,1 gram emas bisa menjadi tindak 

pidana biasa bila barang yang dicuri merupakan sumber mata pencaharian korban. 

Pandangan Jaksa Penuntut Umum sangat dibutuhkan dalam menentukan batas 

nilai kerugian tindak pidana ringan. Saran yang dapat berikan yaitu Jaksa penuntut 

Umum harus lebih hati-hati dalam menentukan batasan nilai kerugian tindak 

pidana ringan agar menjadi rasional. 

Kata kunci: Rasionalisasi, Tindak Pidana ringan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu negara.
1
Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan 

peraturan hukum yang menentukan perbuatan yang seharusnya pelaku 

dipidana dan pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup 

empat pokok yang terkait satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, 

pelaku, dan tindak pidana.
2
 Ali Masyhar mengatakan bahwa hukum pidana 

sebagai cabang dari hukum yang paling keras (karena didukung dengan 

sanksi pidana yang tegas), mau tidak mau menempati posisi sentral dan 

mendapatkan porsi besar untuk dibahas.
3
 Formulasi pidana tidak hanya 

sekedar perumusan sanksi, butuh penelaahan khusus dalam menentukan 

formulasi hukum pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan 

hukuman.  

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal adanya 

Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Tindak pidana ringan merupakan tindak 

pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, tindak pidana ini tidak 

hanya berupa pelanggaran tetapi mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang 

tertuang dalam buku II KUHP, dintaranya yaitu penganiayaan hewan ringan, 

penganiayaan ringan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penggelapan 

ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan,

                                                           
1
 Moeljatno, 2008 , Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipt, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 2. 

2
 Maramis Frans, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 

hlm. 1. 
3
 Ali Masyhar, dkk 2015, AKTUALISASI HUKUM KONTEMPORER Respon Atas Persoalan 

Hukum Nasional dan Internasional,  GENTA Press, Yogyakarta, hlm. 326. 
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Proses pemeriksaan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana ringan 

berbeda dengan tindak pidana biasa. Pada Pasal 205 ayat (1) KUHAP diatur 

mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat yang menyatakan bahwa : 

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan 

ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau 

kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-

banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan 

kecuali yang ditentukan dalam paragraf  2 bagian ini.
4
  

 

Berdasarkan bunyi pasal tersebut menyatakan  bahwa, yang dimaksud 

dengan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana 

penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-

banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. 

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil, 

yang kini diadili di pengadilan cukup menjadi sorotan masyarakat. 

Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-

perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun 

sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, oleh karenanya tidak sebanding 

dengan nilai barang yang dicurinya. Tentu hal tersebut akan berdampak pada 

rasa percaya masyarakat kepada hukum Indonesia, kepercayaan masyarakat  

akan semakin luntur, mengingat pemberian pidana terhadap pelaku sangat 

bertentangan dengan nilai keadilan. Masih banyak yang harus diperhatikan 

dan dibenahi dalam penjatuhan sanksi hukum pidana, mengingat hukum 

pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sudarto
5
 

mengemukakan bahwa dalam memandang masalah pemberian pidana itu 

mempunyai 2 arti: 

                                                           
4
 Andi Hamzah, 2007, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Cet.1, Jakarta, hlm. 316. 

5
 Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, hlm, 50. 
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1. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentukan undang-

undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana 

(pemberian pidana abstracto); 

2. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan 

atau jawatan kesemuanya dalam mendukung dan 

melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. 

 

Mengutip pendapat Sudarto di atas, maka dalam pemberian hukum 

pidana juga menyangkut terkait pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. KUHP yang berlaku di Indonesia adalah warisan kolonial. Tentu 

akan menjadi sebuah pertanyaan, mampukah KUHP  menanggulangi 

permasalahan yang ada di masyarakat? Mengingat semakin majunya 

perkembangan modernisasi yang juga berdampak terhadap perkembangan 

hukum pidana. Dalam symposium
6
 kesadaran hukum masyarakat dalam masa 

transisi, yang dilakukan di Semarang pada tanggal 20 – 23 Janurari 1975 

yang lalu, modernisasi diartikan sebagai “Proses penyesuaian diri dengan 

keadaan konstelasi dunia pada saat ini”. Sutan Takdir Alisyahbana
7
 dalam 

bukunya “Hukum dan Proses Modernisasi di Indonesia” menulis antara lain 

bahwa proses modernisasi menyangkut perubahan kelakuan dan nilai-nilai 

kebudayaan yang sejalan dengan perubahan sikap hidup dan cara berpikir 

manusia. Menurut Sutan Takdir
8
, kebudayaan modern bersifat progesif dan 

ditandai oleh diterapkannya nilai teori dan nilai ekonomi. 

Adanya “modernisasi” memberikan tantangan bagi hukum pidana 

dalam menanggulangi kejahatan. Nilai kerugian dari tindak pidana yang 

terjadi pun semakin berubah, mengingat perkembangan inflasi yang sangat 

tajam setiap tahunnya dan keadaan Kurs Rupiah di Indonesia yang tidak 

                                                           
6
 Nanda Agung Dewantara, 1988, Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-

kejahatan Baru yang Berkembang Dalam Masyarakat, Liberty, Jogjakarta, hlm. 31 
7
 Ibid, hlm. 31. 

8
 Ibid, hlm. 31. 
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menentu. Hal ini tentu akan sangat menyulitkan bagi hukum pidana dalam 

menentukan apakah perbuatan tindak pidana yang dilakukan itu masuk dalam 

kategori tindak pidana ringan atau biasa, bila kita lihat Pasal 364 KUHP yang 

berbunyi  

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-

4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, 

apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak 

lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian 

ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda 

paling banyak enam puluh rupiah.
9
 

 

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa, perbuatan seseorang masuk 

dalam kategori tindak pidana ringan bila harga barang yang dicuri tidak lebih 

dari dua puluh lima rupiah. Melihat perkembangan dunia yang semakin 

modern, tentu sangat sulit kita temukan atau bahkan sudah tidak ada lagi 

kasus pencurian dengan nilai yang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. 

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia sebenarnya telah 

beberapa kali mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan diantaranya, 

Perpu No 16 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana dan Perpu 18 Tahun 1960
10

 tentang Perubahan Jumlah Hukuman 

Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-

ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 

1945. Di era tahun 1960, mungkin Perpu tersebut mampu menjawab atau 

sebagai pedoman dalam penentuan nilai kerugian terhadap pidana yang 

dilakukan. 

                                                           
9
 Moeljatno, 2011, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 129. 

10
 Tidak mungkin lagi nilai kerugian yang ditetapkan perpu tersebut digunakan di era modern 

sekarang ini, karena harga ditahun 1960 sampai dengan 2016 sudah sangat mengalami kenaikan 

yang sangat signifikan. 
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Banyaknya kasus pencurian ringan yang diproses seperti tindak pidana 

biasa mulai meresahkan masyarakat. Hukum pidana yang diharapkan mampu 

untuk menanggulangi permasalahan sehingga masyarakat dapat tenteram, 

justru hukum pidana berbalik menyerang masyarakat itu sendiri. Pada tahun 

2009 di Batang, terdapat kasus Nyonya Manisih
11

 yang mengambil kapuk 

randu yang telah jatuh dan diproses seperti pencurian biasa. Bila dirupiahkan 

nilai yang dicuri oleh Nyonya Manisih tersebut dengan keadaan di era 

modern sekarang ini, maka nilai barang tersebut seharusnya masuk kategori 

tindak pidana ringan, akan tetapi yang terjadi adalah Nyonya Manisih tetap 

diproses dan dianggap melakukan pencurian biasa dikarenakan aturan hukum 

pidana yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. 

Hal ini sangat menciderai nilai-nilai yang ada di masyarakat, dimana 

sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat itu bukanlah suatu tindak 

pidana. Mengingat menurut kebiasaan warga sekitar bahwa, mengambil 

barang yang telah jatuh dari pohonnya adalah milik bersama. Savigny 

sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo
12

 dalam Disertasinya Ali Masyhar 

menyatakan bahwa hukum seharusnya tumbuh secara ilmiah dari dalam 

pergaulan masyarakat itu sendiri, dengan demikian seharusnya hukum pidana 

sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang berlandaskan 

Pancasila serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Melihat kerugian 

yang ditimbulkan oleh pencurian Nyonya Manisih bukanlah suatu yang 

sangat besar jika harus diproses dengan kasus pencurian biasa.  

                                                           
11

 Disarikan dari laman: http:/m.okezone.com/read/2010/02/02/340/300075/kasus-pencurian-

randu-manisih-divonis-24-hari, diunduh pada tanggal 25 Maret 2016, jam 01.37 WIB. 
12

 Ali Masyhar, 2015, Keadilan Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif 

Socio-Legal), Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta, hlm, 101. 
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Menyikapi banyaknya persoalan terkait batas nilai kerugian pada tindak 

pidana ringan dan tindak pidana biasa, maka Mahkamah Agung Republik 

Indonesia mengeluarkan Perma No 2 Tahun 2012
13

  tentang Penyesuaian 

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perma No 2 

Tahun 2012, terbit pada 27 Februari 2012, mengatur kenaikan nilai uang 

denda atau nilai kerugian terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan dalam 

KUHP. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 

407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta.
14

 

Dikeluarkannya Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diharapkan mampu 

menyesuaikan nilai kerugian dengan zaman modern sekarang ini.  

Pesatnya kemajuan zaman tentu akan berdampak juga pada aturan-

aturan hukum pidana yang telah ada, apakah hukum pidana harus selalu 

mengeluarkan aturan-aturan baru untuk mengikuti arus perkembangan yang 

ada? Jika pandangan itu yang selalu menjadi patokan dari para ahli hukum, 

maka Indonesia akan mengalami inflasi peraturan perundang-undangan. 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia akan semakin menumpuk, tentu 

hal tersebut akan menyulitkan bagi para penegak hukum dan masyarakat yang 

dituntut untuk selalu mengetahui hukum (asas fiksi hukum). Begitu juga 

dengan Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana 

Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, akan terjadi ketidakrasionalan. 

                                                           
13

 Apakah perma dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap rasional sebagai tolak ukur nilai 

kerugian tindak pidana ringan. 
14

 Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10.000 

kali jika dibandingan dengan emas.  
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Seiring dengan perkembangan zaman, maka nilai kerugian yang 

ditimbulkan tindak pidana pun akan berubah-ubah. Timbulah suatu 

pertanyaan, apakah aturan sekarang yang berlaku masih rasional jika 

digunakan untuk beberapa tahun ke depan? Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai batas 

nilai kerugian pada tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP, sehingga 

penulis menyusun skripsi dengan judul “RASIONALISASI BATAS NILAI 

KERUGIAN PADA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KUHP”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang timbul dan 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1.   Banyaknya perkara-perkara ringan yang diselesaikan seperti perkara 

biasa. 

2.   Tidak rasionalnya batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan 

3.   Nilai kerugian yang ditetapkan tidak bisa mengikuti perkembangan 

jaman. 

4.   Berbedanya pandangan aparat penegak hukum dalam menentukan batas 

nilai kerugian tindak pidana ringan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan 

membahas masalah yang akan diteliti, antara lain: 

1.   Rasionalisasi batasan nilai kerugian pada tindak pidana ringan dalam 

KUHP terhadap perkembangan zaman. 
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2.   Pandangan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam 

memaknai kerugian tindak pidana ringan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang penulis 

uraikan, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: 

1.   Bagaimanakah rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak pidana 

ringan dengan kondisi saat ini? 

2.   Bagaimanakah pandangan aparat penegak hukum khususnya Jaksa 

Penuntut Umum terhadap rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak 

pidana ringan? 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1.   Menganalisis rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak pidana 

ringan, agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman. 

2.   Mengetahui dan menganalisis pandangan aparat penegak hukum 

khususnya Jaksa Penuntut Umum terhadap batas nilai kerugian tindak 

pidana ringan. 

Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1.   Manfaat Teoritis 

a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. 

b. Menambah refrensi dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang 

batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan di dalam KUHP. 
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c. Memberikan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis pada tahap 

selanjutnya. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Bagi penegak hukum yaitu dapat menjadi informasi dan bahan 

rujukan dalam menentukan batas nilai kerugian pada tindak pidana 

ringan, agar kelak tidak akan terjadi lagi kasus-kasus kecil seperti 

pencurian ringan diproses seperti tindak pidana biasa. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran penulis dalam menentukan batas 

nilai kerugian tindak pidana ringan, sehingga batas nilai tersebut dapat 

digunakan dan tetap rasional tanpa harus ada pembaharuan Peraturan  

Perundang-undangan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Susunan bagian awal skripsi ini terdiri atas sampul, lembar judul, 

lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukkan, kata 

pengantar, lembar abstrak , daftar isi, daftar bagan,dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri atas : 

BAB I : Pendahuluan, bagian ini adalah bab pertama skripsi yang 

mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, 

mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Terdapat uraian 

tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

BAB II : Tinjauan Pustaka, membahas landasan dan konsep-konsep serta 

teori-teori yang dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian yakni 
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sejarah hukum pidana di Indonesia, teori hukum yang hidup di 

masyarakat Indonesia, teori hukum islam dari tindak pidana ringan. 

Bab III : Metode penelitian, bagian ini berisi pendekatan peneliti, jenis 

penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan analisis 

data. 

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini berisi hasil penelitian 

yaitu tentang data-data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis 

penulis dalam menjawab masalah yang ada yaitu rasionalisasi batas 

nilai kerugian pada tindak pidana ringan dalam KUHP dan 

pandangan aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut 

Umum terhadap rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak 

pidana ringan.  

Bab V :  Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan 

dan saran dari pembahasan yang diuraikan dalam bab empat. 

  Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Daftar 

pustaka berisi keterangan sumber literatur sedangkan lampiran berisi data dan 

keterangan yang melengkapi uraian skripsi.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Femi Anggraini (2012)
15

 dalam skripsinya yang berjudul “Perkara 

Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 

2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

dalam KUHP serta Perbandingannya dengan Perancis” memberi kesimpulan 

bahwa Perma No.2 Tahun 2012 mengatur bahwa Ketua Pengadilan wajib 

memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan 

apabila nilai barang tersebut tidak melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima 

ratus ribu rupiah) maka ia menentukan hakim tunggal untuk memeriksa dan 

memutus perkara bersangkutan sesuai dengan Pasal 205-210 KUHAP yaitu 

acara pemeriksaan cepat. Melalui Perma ini perkara dengan objek perkara 

bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 

dinilai sebagai bentuk tindak pidana ringan. Melalui Perma ini juga maka 

terhadap pelaku yang memenuhi ketentuan tersebut otomatis tidak dapat 

ditahan karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 21 

ayat (4) KUHAP karena ancaman terhadap pelaku hanya tiga bulan penjara 

atau kurang dari 5 tahun penjara. Dengan demikian, perkara tersebut juga 

tidak dapat diajukan upaya kasasi karena ancaman hukuman yang kurang dari 

satu tahun penjara. 

                                                           
15

 Femi Anggraini, 2012, Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung 

No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam 

KUHP serta Perbandingan Dengan Perancis, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 

Indonesia, Depok, hlm. 116-117. 
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Penanganan perkara yang diatur dalam Perma tersebut kemudian 

mengalami hambatan karena kedudukan Perma yang kurang diatur dalam 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Kedudukan Perma sendiri dalam Undang-undang 

tersebut tidak disebut dalam susunan hierarkhi Peraturan Perundang-

undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang tersebut.  

Persamaan tulisan Femi Anggraini dengan skripsi penulis yaitu sama-

sama membahas tentang tindak pidana ringan. Sedangkan yang menjadi 

perbedaannya ialah, dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada 

rasionalnya batas nilai kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana ringan. 

Penulis tidak hanya bersumber pada peraturan perundang-undangan positif, 

tetapi menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dan hukum 

pidana Islam dari tinjauan tindak pidana ringan. 

Muhammad Soma Karya Madari (2014)
16

 menulis skripsi yang berjudul 

“Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam 

KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP)” dengan 

kesimpulan (1) bahwa berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam 

KUHP, telah mengubah aturan main penyesuaian batasan tindak pidana 

                                                           
16

 Muhammad Soma Karya Madari, 2014, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan 

Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan 

Jumlah Denda Dalam KUHP), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 79-80. 
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ringan, terhadap perkara-perkara yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal, 373, 

Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 yang semula dibatasi minimal 

Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000.00,- (dua juta 

lima ratus ribu rupiah). Ketentuan dalam KUHP mengatur maksimum pidana 

denda berkisar antara Rp.900,- sampai dengan Rp.150.000,- dan untuk 

pelanggaran, denda maksimum berkisar antara Rp.225,- sampai dengan 

Rp/75.000,- sedangkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 3 mengubah aturan 

yang mengatur tentang jumlah denda dalam KUHP maka terhadap setiap 

pemberlakuan pidana denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali 

kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) 

dan ayat (2). 

Kesimpulan yang ke (2) yaitu Implikasi yang ditimbulkan dari 

berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak 

Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah diterapkannya 

Pemeriksaan Acara Cepat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian 

yang bersifat ringan (pencurian di bawah Rp.2.500.000.00,-) sesuai yang 

termaktub dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Implikasi berlanjut 

dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama antara Menteri Hukum 

dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI 

tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan 

dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan 

Restoratif (Restorative Justice), dilakukan lembaga-lembaga hukum terkait 

dapat berkoordinasi dengan baik untuk menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 
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2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

Dalam KUHP, dan dapat menyelesaikan perkara di level bawah yaitu di luar 

Pengadilan khususnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses 

kasus-kasus tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman 

denda. 

Perbedaan skripsi Muhammad Soma Karya Madari dengan penulis 

yaitu, penulis lebih melihat aspek nilai kerugian terhadap tindak pidana 

ringan, sedangkan Muhammad Soma Karya Madari pada kesimpulan 

pertamanya lebih membahas tentang jumlah denda. Penulis juga membahas 

terkait rasionalnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dalam mengikuti 

perkembangan zaman 

2.2 Perkembangan Masyarakat Hukum di Indonesia 

Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, 

ditetapkan oleh Negara Indonesia. Adanya Tata Hukum Indonesia baru sejak 

lahirnya Negara Indonesia (17 Agustus 1945). Pada saat berdirinya Negara 

Indonesia dibentuklah tata hukumnya; hal itu dinyatakatan dalam: 

1. Proklamasi kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan 

ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia”. 

2. Pembukaan UUD-1945: “atas berkat rahmat Allah Yang 

Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, 

supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat 

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 

 

Pernyataan tersebut mengandung arti yaitu menjadikan Indonesia suatu 

Negara yang merdeka dan berdaulat dan menetapkan tata hukum Indonesia, 

di dalam Undang-undang Dasar Negara itulah tata hukum Indonesia (yang 

tertulis). 
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Indonesia dewasa ini terdapat beraneka warna peraturan perundangan 

baik yang diadakan Pemerintah Republik Indonesia sendiri sejak Proklamasi 

Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, maupun yang diadakan Pemerintah 

pada zaman penjajahan Hindia Belanda dan balatentara Jepang. Sejak 

berakhirnya kekuasaan dengan hak monopoli dan Oktroi dari VOC pada 31 

Desember 1799 dan dimulainya Pemerintah Hindia Belanda pada 1 Januari 

1800, hingga masuknya Pemerintah Militer Jepang di Indonesia pada 9 Maret 

1942, tidaklah sedikit peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Hindia Belanda.
17

  Dasar berlakunya semua perundangan tersebut 

diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan “Segala badan negara dan peraturan 

yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut 

Undang-undang Dasar ini”. 

Sumber utama dari hukum pidana Indonesia adalah hukum yang 

tertulis, disamping itu didaerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang 

tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga menjadi sumber hukum 

pidana. Induk peraturan hukum pidana positif ialah Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP), nama aslinya ialah “Wetboek van Strafrecht voor 

Nederlandsch Indie (W.v.SNI), sebuah Titah Raja (Konklijk Besluit atau 

disingkat KB), tanggal 15 Oktober 1915 No.33 dan mulai berlaku sejak 

tanggal 1 Januari 1918. KUHP merupakan copie (turunan) dari Wetboek van 

Strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku 

pada tahun 1886. Tidak 100% sama, melainkan diadakan penyimpangan-

penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda 
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 C.S.T. Kansil, Cristin, Kansil, 2011, Sejarah Hukum di Indonesia, PT. Suara Harapan Bangsa, 

Jakarta, hlm. 169. 
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dulu, akan tetapi azas-azas dan dasar filsafatnya tetap sama. Memang W.v.S 

berasal dari hasil masa liberal kapitalis.
18

 

KUHP dikodifikasi pada tahun 1918 itu merupakan satu-satunya hukum 

kodifikasi yang berlaku untuk umum untuk semua golongan penduduk yang 

berada dalam daerah Indonesia. KUHP ini berlaku terhadap setiap orang 

dalam daerah Indonesia yang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat 

dihukum (tindak pidana=delik). Kesatuan berlakunya atau unifikasi hukum 

pidana yang telah dikodifikasi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 

1918,
19

 meskipun pada dasarnya kita berpangkal pada Wetboek van Strafrecht 

Van Nederlands Indie 1918, tetapi hal itu hanya karena kekuatan Undang-

undang No 1 Tahun 1946. 

KUHP diatur berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang No.73 Tahun 1958 (L.N. 1958-

127) tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 

Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah 

Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

KUHP yang kita gunakan adalah warisan kolonial, maka seharusnya 

bangsa Indonesia telah memiliki hukum yang sesuai dengan kebiasaan 

masyarakat Indonesia. Memang tidak semua isi dari KUHP warisan kolonial 

itu buruk semua, bahkan Zainal Abidin menyatakan bahwa KUHP itu 

mengandung asas-asas hukum dan sistem pidana yang jauh lebih memuaskan 

untuk negara modern dari pada Asas-asas Hukum Adat Pidana. Yang pertama 

                                                           
18

 Sudarto, 1990, Hukum Pidana, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, cetakan ke II, 

Semarang, hlm. 15. 
19
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lebih sesuai dengan sistem pidana kodifikasi dan unifikasi hukum pidana 

yang sama-sama kita cita-citakan dalam wadah kesatuan Negara RI.
20

 

2.3 Hukum yang Hidup di Masyarakat 

Hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia memiliki 

istilah yang berbeda-beda. Salah satunya dikenal dengan istilah hukum adat. 

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus 

menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan 

cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu 

yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad.
21

 

Hukum adalah salah satu aspek kebudayaan yang tidak berwujud 

benda. Jika ia berwujud benda, maka wujudnya berbentuk kitab. Kitab itu 

tidak harus berbentuk kitab undang-undang, tetapi juga ada yang berbentuk 

tulisan di daun lontar atau pada batu tertulis. Jika ia tidak tertulis, maka ia 

berbentuk dongeng-dongen suci atau mitos, atau pepatah adat. Kebiasaan itu 

dibuat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat berperilaku, dengan harapan 

apa yang menjadi tujuan hidup mereka tercapai.
22

 

Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan suku bangsa. Setiap 

suku di Indonesia memiliki aturan hukum tersendiri dengan ciri khas masing-

masing. Ciri khas ini disebut local genius atau local prudencia atau kearifan-

kearifan lokal. Itulah yang membedakan Indonesia dengan hukum bangsa 

lain. Hukum khas bangsa Indonesia adalah Hukum Adat. 
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21
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Dahulu kala, dibeberapa daerah di Indonesia masih ada yang dinamakan 

Peradilan Adat (Inheemsche Recthspraak), dijalankan oleh penguasa-

penguasa daerah yang masih melakukan hukum pidana adat. Pengadilan adat 

ini mempunyai macam-macam nama, misalnya di Palembang “rapat” di Bali 

“rad-kerta” di Lombok “rad sasak”  di Gorontalo “Majelis”.
23

 Sangat 

beraneka ragamnya kebiasaan atau hukum yang hidup dimasyarakat, maka 

sudah sepatutnya hukum positif yang ada di Indonesia harus menghargai dan 

menjunjung tinggi kebiasaan masyarakat setempat. Dominikus Rato
24

 

mengatakan hukum lahir dari pengalaman sehari-hari para individu dalam 

masyarakat. Pengalaman hidup ini berlangsung tidak hanya berhari-hari tetapi 

bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Pengalaman hidup seperti ini karena 

berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama dan oleh para pelakunya 

dipandang berguna dan memberikan kemanfaatan dalam pergaulan hidup 

mereka kemudian dipertahankan. pengalaman itu mengkristalkan kehidupan 

mereka, baik interaksinya antar individu, individu dengan masyarakat dan 

antar masyarakat satu sama lain. Kristalisasi pengalaman itu berubah menjadi 

nilai yang dianggap luhur, sakral sehingga wajib dipertahankan bahkan 

diteruskan kepada anak cucu. Bagi mereka yang menciderai nilai itu dianggap 

sebagai perbuatan tercela dan dianggap tabu. Dengan demikian, jika ada yang 

mencederai nilai itu wajib dijatuhi hukuman. 

Hukum adat adalah sebagai bagian kebudayaan. Sebagai bagian 

kebudayaan hukum adat memiliki sifat hukum adat yang meliputi: magis-

                                                           
23

 Wirjono Prodjodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, edisi kedua, 
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24
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relijius, komunal, kontan, dan konkrit. Menurut kajian ini, keempat sifat di 

atas sekaligus juga mengandung nilai yaitu religiusitas, nilai kekeluargaan 

dan gotong royong, nilai kontan, dan nilai konkrit. Berangkat dari keempat 

sifat yang sekaligus nilai menunjukan bahwa sekecil apapun hukum yang 

terdapat di dalam suatu masyarakat manusia, betapapun sederhana dan 

kecilnya masyarakat itu, hukum adalah cerminannya karena hukum adalah 

jiwa atau semangat masyarakat pendukung atau manusia anggota masyarakat 

sebagai subjek hukumnnya. Karena setiap masyarakat tentu memiliki 

kebudayaan dengan corak dan ciri khasnya, sifat dan struktur alam pikirannya 

atau falsafahnya (geestesstructuur = struktur kejiwaan atau susunan 

moralitasnya). Jadi, hukum adat adalah penjelmaan atau pengejawantahan 

geestesstructuur = struktur kejiwaan masyarakat itu. Von Savigny 

menyebutnya “volkgeist” yaitu jiwa bangsa atau atau semangat masyarakat 

dimana hukum itu lahir, hidup dan tumbuh berkembang. Oleh karena, 

geestesstructuur = struktur kejiwaan masyarakat sebagai bagian dari 

kebudayaan berbeda-beda satu sama lain, maka hukum adatnya pun berbeda-

beda antara masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat 

yang lain. 

F.D Holleman
25

 sebagaimana dikutip Rato menyebutkan empat hal 

sebagai sifat dari hukum adat yaitu: religius-magis, komunal, kontan, dan 

konkrit. Keempat sifat ini dasarnya juga merupakan azas bagi lahirnya norma 

hukum adat. 
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2.4 Hukum Pidana Islam 

Masyarakat Indonesia tidak hanya terdiri dari bermacam budaya dan 

suku saja, tetapi bangsa Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda yang 

dipercaya, bahkan terdapat terdapat beberapa kepercayaan. Mayoritas atau 

sebagian besar bangsa Indonesia menganut agama Islam. Indonesia memang 

bukan negara Islam, akan tetapi karena sebagian besar masyarakat mayoritas 

muslim, maka sudah seharusnya nilai-nilai Islami diterapkan pada masyarakat 

yang diharapkan mampu memberikan ketentraman bagi bangsa ini. 

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku 

semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya, pada zaman 

Rosulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai 

hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah 

selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh 

Rosulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Bahwa 

hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan oleh ulil 

amri  dapat dilihat dalam surah Al-Maidah: 48. 

Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab 

(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-

kitab yang lain itu maka putuskanlah perkara mereka menurut 

apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah 

datang kepadamu. (QS. Al-Maidah: 48).
26

 

Ayat ini menjelaksan tentang kewajiban untuk menerapkan dan 

melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang 

diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran. Setiap ayat dalam Al-Quran 
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menjelaskan tentang hukuman, seperti hukuman pencurian (Surah Al-

Maidah: 38), zina (Surah An-Nuur: 2), penuduhan zina (Surah An-Nuur: 4), 

dan lain-lain. 

Islam dalam mengatur masalah pidana menempuh dua macam cara, 

yaitu:
27

 

1. Menetapkan hukuman berdasarkan nash, dan 

2. Menyerahkan ketetapannya kepada penguasa (ulil amri). 

Cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada 

penguasa (ulil amri) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 

Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok 

yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan 

ruang dan waktu. Bagian pertama inilah yang membedakan antara hukum 

pidana menurut syariat Islam dengan hukuman pidana yang berlaku sekarang 

ini diberbagai negara termasuk negara Republik Indonesia. Tindak pidana 

yang termasuk dalam kelompok ini ada delapan macam. 

1. Tindak pidana zina. 

2. Tindak Pidana qadzaf (menuduh zina). 

3. Tindak pidana pencurian. 

4. Tindak pidana perampokan. 

5. Tindak pidana minum-minuman keras. 

6. Tindak pidana riddah (keluar dari Islam). 

7. Pemberontakan. 

8. Pembunuhan dan penganiayaan.
28
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Para Ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada 

empat, yaitu Al-Quran, As-Sunaah, Ijma, dan qiyas. Al-Quran dan As-Sunah 

merupakan dasar Islam dan berisi aturan-aturan yang bersifat umum 

sedangkan Ijma dan qiyas sebenarnya tidak membawa aturan yang baru atau 

aturan yang bersifat umum, melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai 

cara pengambilan (istinbat) hukum dari nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah. 

Ijma dan qiyas sebenarnya juga bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. 

Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena hal-hal yang 

bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan pelaku. 

Keadaan yang pertama perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak 

dilarang) sedangkan dalam keadaan kedua perbuatan yang dilakukan tetap 

dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman. Sebab-sebab yang 

berkaitan dengan perbuatan disebut asbab al-ibahah atau sebab 

dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang 

berkaitan dengan keadaan pelaku disebut asbab raf‟i al-uqubah atau sebab 

hapusnya hukuman.
29

 

Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran, mencuri 

merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah SWT dan 

pelakunya diancam dengan had potong tangan. Hal ini berdasarkan firman 

Allah sebagai berikut. 

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah: 38).
30
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Rasulullah juga dalam riwayat hadistnya mengatakan bahwa: 

Diriiwayatkan dari aisyah ra. Katanya: Rasulullah saw 

memotong tangan seorang yang mencuri seperempat dinar ke 

atas.
31

 

Diriwayatkan dari ibnu umar ra. Katanya: sesungguhnya 

Rasulullah saw pernah memotong tangan seseorang yang 

mencuri sebuah perisai bernilai sebanyak tiga dirham.
32

 

 

Bila kita cermati Al-Quran dan Al-Hadist di atas, maka Islam sangat 

melarang keras umatnya melakukan pencurian, mengingat hukum diterapkan 

yaitu potong tangan. 

Islam adalah agama yang sempurna, tentu tidak semua kasus pencurian 

dikenakan hukuman potong tangan. Pencurian yang dikenai had potong 

tangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
33

 

1. Perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian; 

2. Harta yang dicuri mencapai nishab; 

3. Harta yang dicuri adalah harta yang terjaga (diperbolehkan dimiliki); 

4. Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan; 

5. Pelaku adalah orang mukalaf, berakal, dan baligh, baik muslim maupun 

ahlul dzimmah;
34

 

6. Pelaku bukan ayah, bukan anak, atau bukan suami/istri dari pemilik harta 

yang dicuri; 

7. Pelakunya tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang 

dicurinya; 

8.   Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu dengan 

pengakuan pelaku dan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil. 

Salah satu syarat potong di atas, ada syarat bahwa harta yang dicuri 

mencapai nishab. Nishab potong tangan adalah sebesar seperempat dinar 

emas atau lebih. Bila dihitung dengan emas, maka nishab tersebut mencapai 

1,0625 gram emas, sebab satu dinar emas setara dengan 4,4 gram emas. 
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Disebutkan dalam riwayat Ahmad, “seperempat dinar setara dengan tiga 

dirham”.
35

 

Alasan seperempat dinar merupakan nishab dari pencurian yang dapat 

dikenai had potong tangan adalah berdasarkan hadist Rosulullah saw, beliau 

bersabda: “tangan tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar ke atas”.
36

 

Hukum dinar dan dirham yang dibawa oleh Rosulullah sampai sekarang 

masih tetap digunakan dan menjadi sumber hukum Islam. Ada hal yang 

menarik, mengingat patokan yang menjadi dasar nilai kerugian dalam Islam 

mampu mengikuti perkembangan zaman. 

2.5 Tindak Pidana Ringan Dalam KUHAP 

Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan 

antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu: 

1. Acara Pemeriksaan Biasa; 

2. Acara Pemeriksaan Singkat; 

3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari: 

1) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan 

2) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. 

 

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan merupakan acara untuk 

memeriksa tindak pidana ringan. Dari rumusan Pasal 205 ayat (1) KUHAP 

dapat diketahui bahwa tindak pidana yang diperiksa melalui acara ini, jadi 

merupakan tindak pidana ringan, adalah tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 

penghinaan ringan. 
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KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan yang 

sudah dikenal sebelum HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu 

tindak pidana ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, 

bersama-sama dengan pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti 

karena tindak pidana ringan pada umumnya adalah adalah tindak pidana 

(delik) pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III.
37

 

Hakikat tindak pidana ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat 

ringan atau tidak berbahaya, sedangkan hakikat pengaduan acara pemeriksaan 

tindak pidana ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang 

sederhana. Hal yang menarik dari tindak pidana ringan adalah bahwa 

tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam 

Buku II KUHP.
38

 

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, 

maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat 

cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, 

Kejaksaan, dan Pengadilan juga harus bertindak guna mencapai tujuan negara 

dengan mengadakan hukum pidana.
39

 

2.6 Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP 

Kejahatan ringan atau tindak pidana ringan di zaman penjajahan 

Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang 

melakukan kejahatan ringan ini, di adili oleh “Landrechter” seperti semua 
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orang melakukan “pelanggaran” sedangkan orang Indonesia atau seorang 

Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, 

diadili oleh “Landraad” (sekarang di Pengadilan Negeri), dan seorang Eropa 

sebagai pembuat kejahatan bisa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang 

Pengadilan Tinggi).
40

 

Mr. J.E. Jonkers
41

 menjelaskan dalam bukunya Buku Pedoman Hukum 

Pidana Hindia Belanda bahwa lembaga kejahatan ringan berasal dari Hindia-

Belanda sendiri. Timbulnya lembaga ini disebabkan oleh keperluan untuk 

mengajukan kejahatan-kejahatan tertentu yang banyak terdapat pada hakim 

yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, berhubung dengan jarak-jarak 

yang jauh. Juga pekerjaan hakim sehari-hari yang terlalu banyak turut 

menimbulkan lembaga ini. Hukum pidana negeri Belanda tidak mengenal 

kejahatan-kejahatan ringan ini. Kejahatan (Pasal 314 KUHP Belanda) 

merupakan suatu bentuk pencurian yang lebih ringan yang meliputi pencurian 

tanah, krikil, buah-buahan yang belum dipetik atau rontok, buah masih di 

ladang, yang termasuk kekuasaan hakim sedaerah. Mirip dengan kejahatan 

ringan itu. Lembaga ini terbatas pada kejahatan yang dimasukkan dalam 

KUHP, semuanya berjumlah sembilan, disamping bentuk biasa ada pula 

berbentuk ringan. Undang-undang membedakan antara: penganiayaan hewan 

ringan (Pasal 302), penghinaan sederhana (Pasal 315) penganiayaan ringan 

(Pasal 352), pencurian ringan (Pasal 352), pencurian ringan (Pasal 379) dan 

penadahan ringan (Pasal 482). Dua bentuk yang terahir tidak ditentukan 

sifatnya, tetapi hanya diterangkan. Kita dapatkan bentuk-bentuk itu dalam 
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Pasal 384, bentuk ringan dari pada Pasal 383 (penipuan dalam penjualan) dan 

dalam Pasal 407, bentuk ringan daripada Pasal 406, dalam praktek ditunjukan 

sebagai perusakan barang. 

Jonkers dalam bukunya Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda 

juga menjelaskan bahwa perundang-undangan sebelum tahun 1918 juga 

bentuk ringan ini dari peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Dalam keadaan apa 

sekarang ada kejahatan ringan kita mulai dengan delik-delik kekayaan. 

1. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) 

Pencurian sederhana, pencurian yang sama-sama dilakukan oleh 

dua orang atau lebih, pencurian dengan jalan membongkar, memecah 

atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian 

jabatan palsu, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan jika barang yang dicuri itu 

tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum dengan pencurian 

ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya 60 rupiah. Jadi salah satu unsur yang terutama 

dari kejahatan ringan ialah bahwa nilai dari pada barang-barang yang 

dicuri itu 25 rupiah atau kurang dari itu. Dalam praktek timbul 

pertanyaan, kejahatan timbul pertanyaan, kejahatan mana yang biasa 

merupakan pencurian sederhana atau pencurian ringan yang ada apabila 

harga tidak tertentu. Raad van justitie di Batavia (penetapan 12 Agustus 

1929 T.136, halaman 492) menjawabnya dengan menyebut hal yang 

pertama. Pemutusan ini mengenai harga dari surat gadai yang dicuri dan 

Pengadilan Tinggi berpendapat, karena harga tersebut tidak ditentukan, 



28 

  

 

 

maka Dewan Pengadilan Negeri dan bukan hakim Pengadilan Negeri 

yang merupakan hakim yang berhak untuk mengadili. Dalam hal ini 

tidak ada pencurian ringan, tetapi pencurian sederhana.  

2. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP). 

Apabila barang yang digelapkan tidak dari ternak dan harganya 

tidak lebih dari 25 rupiah, maka ada kejahatan penggelapan ringan. 

Yang merupakan unsur ialah: harga barang yang digelapkan tidak boleh 

lebih dari 25 rupiah dan tidak boleh merupakan ternak. Mencuri ternak 

juga merupakan keadaan yang memberatkan pencurian, yang 

menyebabkan delik sederhana menjadi delik tertentu yang sifatnya 

(dikualifisir). 

Di negeri Belanda hanya pencurian ternak dari padang rumput yang 

merupakan delik tertentu. Pembatasan ini telah dihapuskan di Hindia 

Belanda dan hanya pencurian ternak tertentu sebagai keadaan yang 

memberatkan. Ini disebabkan, seperti dikatakan dalam penjelasannya, 

bahwa di Hindia-Belanda ada banyak pencurian ternak dan 

menimbulkan kerugian yang banyak pada masyarakat karena 

peternakan merupakan miliknya yang terpenting. Berdasarkan alasan 

yang sama undang-undang menentukan, bahwa penggelapan ternak 

mengecualikan penggelapan ringan. Dalam bukunya juga Mr. J.E. 

Jonkers menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan ternak oleh 

undang-undang, demikian bunyi pasal 101, adalah hewan yang berkuku 

satu, pemamah biak dan babi. 
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3. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP). 

Pasal 379 KUHP ini mengatur mengenai bentuk kejahatan 

penipuan ringan. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: 

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang 

yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada 

barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh 

lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan ringan dengan 

pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
42

 

 

Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa bentuk penipuan pada 

Pasal 379 pun dapat ditemukan dalam pokoknya yaitu Pasal 378 dan 

merupakan delik formal. Unsur Pasal 379 KUHP selain dari pada 

bentuk perbuatan penipuan itu sendiri termasuk juga nilai barang, utang 

atau piutang yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan 

bukan ternak. Penjelasan tentang ternak juga berlaku dalam pasal ini. 

4. Penipuan dalam penjualan (Pasal 384 KUHP). 

Pasal 384 KUHP ini mengatur mengenai penipuan dalam 

penjualan. Pasal 384 berbunyi sebagai berikut: 

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383, diancam 

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda 

paling banyak sembilan ratus rupiah, jika jumlah 

keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima 

puluh rupiah.
43

 

 

Pasal ini memperingatkan lagi pada pasal 383, yang mengancam 

dengan pidana sipenjaul yang penipu si pembeli. 1. Karena ia dengan 

sengaja menyerahkan kepada si pembeli, yang telah membeli barang 

tertentu, sesuatu barang lain dari pada barang yang ditunjukkan olehnya 
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pada pembeli. 2. Tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang 

diserahkan dengan memakai tipu muslihat. Peristiwa ini diancam 

dengan hukuman penjara, selama 1 tahun dan 4 bulan. Tetapi dengan 

harga dari pada keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari pada 25 

rupiah, maka ada kejahatan ringan. Menurut pasal 384, yang diancam 

hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda 60 rupiah. 

Keuntungan yang diperoleh, seperti dijelaskan selalu dapat diukur 

dengan uang karena yang dimaksud ialah perbedaan harga antara 

barang yang diserahkan dan barang yang seharusnya diserahkan. 

2.7 LANDASAN TEORI 

Pendapat/teori yang dijadikan landasan dalam membedah dan 

menganalisis permasalahan dalam menganalisis permasalahan dalam 

penelitian ini adalah teori hukum hidup dan berkembang dimasyarakat dan 

teori pidana dan pemidanaan. Kedua permasalahan akan dibedah dengan 

kedua teori tersebut. 

2.7.1 Hukum yang Hidup dan Berkembang di Masyarakat 

Hukum dipahami sebagai buatan masyarakat, hasil kontruksi sosial 

masyarakat, dan oleh karena itu ia harus dipahami dari sudut pandang si 

pembuatnya yaitu masyarakat.
44

 

Menentukan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan, kita 

tidak hanya terpaku pada teks peraturan perundangan saja. Satjipto 

Rahardjo
45

 mengatakan, apabila hukum dilihat sebagai suatu proses, 

maka ia tak mungkin berjalan bagaikan menarik garis dari satu titik ke 
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titik yang lain. Kebudayaan, aspirasi, cita-cita, dunia nilai-nilai tetap 

merupakan variabel bebas yang turut menentukan penampilan akhir 

dari hukum. 

Bangsa Indonesia telah lama ada sebelum penjajah datang ke 

Negara ini, sudah ada peraturan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat 

yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah term 

volkgeist, Savigny
46

 mengkontruksikan teorinya tentang hukum. 

Menurut Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan 

watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari 

volkgeist. Oleh karena itu, „hukum adat‟ yang tumbuh dan berkembang 

dalam rahim volkgeist, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang 

sejati. Hukum sejati itu, tidak dibuat. Ia harus ditemukan. Legislasi 

hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati 

itu. 

2.7.2 Teori Pidana dan Pemidanaan 

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat 

dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau teori 

pembalasan dan teori relatif atau tujuan. Menurut teori absolut, pidana 

dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan 

atau tindak pidana (quia peccatum est).
47

 Teori absolut hanya 

menekankan pada pembasalan dan memberikan efek jera kepada pelaku 

yang melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut teori relatif bahwa 
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memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.
48

 

Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai 

“teori perlindungan masyarakat”. Teori relatif lebih melihat kepada 

tujuan dari pemidanaan tersebut. 

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan 

menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan
49

: 

1. Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan 

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si 

pelanggar. 

Pada pengenaan sanksi pidana, hukum seharusnya bisa lebih bijak 

dan menggali budaya bangsa. Pidana bukanlah semata-mata untuk balas 

dendam. Menurut Socrates
50

, hukum merupakan tatanan kebijakan. 

Tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. 

Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang 

kuat (kontra filsuf Ionia), bukan pula aturan yang memenuhi naluri 

hedonisme diri (kontra kaum Sofis). Hukum, sejatinya adalah tatanan 

obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum. 

2.7.3 Basis Sosial Hukum 

Hukum adalah „hukum sosial‟. Ia lahir dalam dunia pengalaman 

manusia yang bergumul denga kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat 

kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan 
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yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuatan 

mengikat „hukum yang hidup‟ itu tidak ditentukan oleh kewibawaan 

negara. Ia tidak bergantung pada kompetensi penguasa dalam negara. 

Memang semua hukum dalam segi esksternnya dapat diatur oleh 

negara, akan tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungan dalam 

kelompok itu.
51

 

Konstruksi kejahatan yang selama ini dijalankan oleh penguasa 

(negara), sesungguhnya dapat memiliki legitimasi masyarakat jika 

memang formulasi oleh negara tersebut benar-benar berdasarkan apa 

yang diinginkan masyarakat. Tanpa legitimasi masyarakat, maka 

hukum sesungguhnya telah gagal dalam dirinya sendiri. Jadi negara 

seyogyanya hanya memberikan legalisasi saja dari ruh dan praktik 

kebiasaan yang dijalankan masyarakat. Savigny, sebagaimana dikutip 

Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa hukum seharusnya tumbuh 

secara alamiah dari pergaulan masyarakat itu sendiri. Hukum (baca: 

undang-undang) sesungguhnya hanya dapat memberikan pengesahan 

saja terhadap norma yang dibentuk secara informal oleh pergaulan 

masyarakat, karena memang sejatinya antara hukum dan keaslian serta 

watak rakyat terdapat suatu pertalian yang organis. Hukum 

sebagaimana bahasa merupakan ekspresi yang intim dari suatu rakyat, 

bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri diluar watak serta ciri-

ciri suatu rakyat, melainkan terpadu dengan erat tanpa dipisahkan.
52
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi 

penelitian hukum normatif dan sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah 

metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
53

 Penelitian hukum normatif 

atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi 

dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan 

perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa 

pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis 

kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau 

pernyataan bukan dengan angka-angka. 

Menurut Bambang Sunggono
54

 penelitian hukum doktrinal terdiri dari: 

1. Inventarisasi Hukum Positif, 

2. Menemukan asas dan doktrin hukum, 

3. Menemukan hukum untuk suatu perkara in concreto, 

4. Penelitian terhadap sistematika hukum, 

5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi, 

6.   Penelitian perbandingan hukum, 

7. Penelitian sejarah hukum. 
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Judul penelitian penulis yaitu Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada 

Tindak Pidana Ringan di Dalam KUHP, bila dilihat dari ketujuh jenis 

penelitian hukum doktrinal di atas adalah penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi. Penelitian sinkronisasi
55

 merupakan penelitian ini yang diteliti 

sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi 

satu sama lainnya diantaranya PERMA No 2 Tahun 2012 dengan KUHP dan 

KUHAP. 

Penelitian yang diteliti penulis adalah hendak menganalisis apakah 

batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan saat ini telah sesuai dengan 

perkembangan zaman dan dapat digunakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan 

dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini juga hendak menganalisis apakah 

dalam menetapkan batas nilai kerugian terhadap tindak pidana ringan 

menggali hukum yang hidup di masyarakat dan hukum agama, penulis juga 

menganalisis terkait pandangan Jaksa Penuntut Umum agar terwujud batas 

nilai kerugian tindak pidana ringan yang rasional. 

Penelitian ini selain dilengkapi dengan berbagai pustaka, penulis juga 

menggunakan data empirik terhadap kasus tindak pidana ringan yang 

diproses seperti tindak pidana biasa.  Penulis juga melakukan penelitian 

kepada para praktisi hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam 

memandang batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka jenis penelitian ini akan dilakukan oleh penulis adalah 

gabungan dari penelitian normatif dan sosiologis. 
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3.2 Bahan/Materi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan 

bahan hukum hukum sekunder. Penelitian yang dilakukan penulis bersumber 

pada peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia 

(hukum positif) yaitu KUHP, Perma No 2 Tahun 2012 tentang Batas 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam 

KUHP. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan dari hukum yang hidup 

di masyarakat dan hukum pidana Islam dari tinjauan tindak pidana ringan. 

Materi penelitian tersebut akan dianalisis untuk menemukan suatu rumusan 

solusi terkait batasan nilai tindak pidana ringan. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu terdiri 

data primer dengan melakukan wawancara (interview) langsung kepada yang 

diwawancarai dengan berpedoman pada wawancara terstruktur yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Metode wawancara dipilih oleh Penulis agar 

mendapatkan informasi langsung di lapangan sehingga mampu 

membandingkan dengan peraturan yang ada. Penulis melakukan wawancara 

di daerah Batang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Sedangkan untuk data 

sekunder yaitu meliputi: 

1. Bahan hukum primer itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan 

yaitu: 

1) Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 

2) Perundang-undangan: 



37 

  

 

 

a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, 

b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, 

c) Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, hukum yang hidup di masyarakat, hukum Islam, 

Pidato dan orasi maupun hasil penulisan, atau pendapat para pakar 

hukum. Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang 

memiliki keterkaitan dengan judul skripsi dengan pembahasan 

rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan di dalam 

KUHP. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, 

serta buku refrensi yang menunjang dalam penelitian penulis. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Berbicara tentang jenis-jenis metode dan instrumen pengumpulan data 

sebenarnya tidak ubahnya dengan berbicara masalah evaluasi. Mengevaluasi 

tidak lain memperoleh data tentang status sesuatu dibandingkan dengan 
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standart atau ukuran yang telah ditentutkan, karena mengevaluasi adalah juga 

mengadakan pengukuran.
56

 

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

pengumpulan (dokumentasi) data primer dan data sekunder yang sudah ada, 

sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam 

pembahasannya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi 

lapangan (field research) yaitu untuk memperoleh data primer. 

Data sekunder diperoleh dari metode pengumpulan data studi 

kepustakaan (libary research) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari 

sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel 

maupun dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 

sebagai landasan teori untuk kemudian dikategorikan menurut 

pengelompokan yang tepat. 

3.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

menggunakan metode analisis data kualitatif sosiologis dan normatif. 

Digunakannya metode kualitatif oleh penulis memiliki tujuan untuk mengerti 

atau memahami gejala yang diteliti.
57

 Sosiologis sebab data primer yang 

diperoleh melalui wawancara, diperiksa kembali kelengkapan kejelasan dan 

keseragamannya untuk menghilangkan keragu-raguan, sehingga data yang 

ada bersifat faktual, aktual, dan konstektual. Begitu pula dengan data 

sekunder yaitu analisis data yang didasarkan kepada peraturan-peraturan yang 
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berlaku sebagai norma hukum positif dan data-data lainnya yang kemudian 

diolah dan diuraikan secara sistematis sehingga dapat menjawab 

permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari 

berbagai sumber yaitu dokumen-dokumen perundang-undangan dan hasil 

wawancara dengan informan. 

Setelah data sudah terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

digarap, di dalam buku-buku lain sering disebut pengolahan data.
58

 Analisis 

cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematik 

sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

 Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil studi pustaka dan wawancara dengan informan. 

2. Reduksi Data 

  Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan  dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan saat melakukan wawancara”. 

3. Penyajian Data  

 Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 
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 Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan 

atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul data yang 

harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya. Penarikan 

kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada reduksi 

data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 

5. Simpulan Data 

 Setelah kesimpulan diambil, kegiatan selanjutnya adalah 

mengkomparatifkan data yang disimpulkan dari objek penelitian.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada Tindak Pidana Ringan dalam 

KUHP dengan Kondisi Saat Ini 

Penentuan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan di Indonesia 

masih memiliki permasalahan dan butuh pemikiran pembaharuan dalam 

menentukan batas nilai tersebut, agar dapat rasional dan mengikuti 

perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, bahwa masih banyak kasus-

kasus yang terjadi di Indonesia yang penyelesaiannya masih jauh dari rasa 

keadilan. Padahal sejatinya, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum 

yang harus ditegakkan. Aristoteles
59

, sebagaimana dikutip T.J. Gunawan, 

mencoba mengajukan model keadilan dengan membagi keadilan dalam 2 

jenis, yaitu: 

1. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada 

setiap orang pembagian barang-barang dan kehormatan 

menurut tempatnya dalam masyarakat. Artinya: keadilan ini 

tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang 

sama banyaknya atau bukan persamaanya, melainkan 

kesebandingan berdasarkan prestasi, jasa, atau kedudukan 

seseorang”. Pandangan ini melihat hubungan negara dengan 

masing-masing masyarakatnya yang harus memperhatikan 

sifat proporsional. 

2. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang memberikan kepada 

setiap orang tanpa pandang bulu perlakuan yang sama. 

Standar ini digunakan untuk menjalankan hukum sehari-hari, 

ataupun hubungan antar personal, yaitu kesamaan perlakuan 

atau standart untuk bertingkah laku (berinteraksi dengan 

sesama) maupun sikap hukum dalam pemulihan konsekuensi-

konsekuensi suatu tindakan yang dilakukan pada orang lain. 

Semisal pidana memperbaiki kejahatan yang telah dilakukan, 

pemulihan kesalahan perdata, ganti rugi pengembalian 
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terhadap pengambilan keuntungan yang diperoleh secara 

salah. 

 

Keadilan yang diharapkan tentu juga bergantung kepada kebijakan 

hukum pidana (penal policy), agar kedepan rasionalnya batas nilai kerugian 

pada tindak pidana ringan bisa terwujud. Marc Ancel
60

 sebagaimana dikutip 

Barda Nawawi Arief pernah menyatakan bahwa “modern criminal science” 

terdiri dari tiga komponen “Criminology”, Criminal Law” dan “Penal 

Policy”. Dikemukakan olehnya, bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu 

yang sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk 

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan 

untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi 

juga kepada Pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada 

para penyelenggara atau pelaksana Pengadilan. Selanjutnya dinyatakan 

olehnya: 

Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu 

pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain 

pihak, ada tempat lagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati 

dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang 

rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi 

dan sarjana hukum dapat bekerjasama tidak sebagai pihak yang 

saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan 

sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama 

untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, 

humanis, dan berpikiran maju (progesif) lagi sehat. 

 

(Between the study of criminological factors on the one hand, 

and the legal teknique on the orther, there is room for a science 

which observes legislative phenomenon and for a rational art 

within which scolar and pracitioners, criminologist and lawyers 

can come together, not as antogonist or in fraticidal strife, but 

as fellow-workers enganged in a common task, which is first and 

                                                           
60

 Barda Nawawi Arief, 2011, Op.Cit., hlm. 23. 



43 

  

 

 

foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily 

progressive penal policy).
61

 

 

Marc Ancel menyatakan bahwa, para penegak hukum baik dari praktisi, 

para sarjana, ahli kriminologi harus bisa bekerja sama dalam melakukan 

penegakan hukum dalam perumusan suatu Undang-undang. Pembaharuan 

hukum harus dilakukan dalam rangka menghasilkan kebijakan yang mampu 

menerapkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Barda Nawari Arief
62

 

mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum 

pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum 

tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara 

lain dalam hukum agama dan hukum adat. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief di atas, 

hukum yang hidup di masyarakat haruslah digali dan dapat dijadikan suatu 

rujukan atau pedoman dalam pembuataan Undang-undang. Hukum agama 

harus menjadi bahan perbandingan dalam menentukan rumusan sebagai 

pembaharuan peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo menyatakan 

bahwa, perilaku dan peraktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya 

dimasuk-masukan ke dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan 

begitu saja, karena hal ini terkait erat dengan budaya hukum yang 

bersangkutan. Budaya hukum tersebut ditentukan oleh nilai-nilai tertentu 

yang menjadi acuan dalam mempraktikan hukumnya.
63

 Berdasarkan pendapat 

Satjipto Rahardjo tersebut, bahwa pembaharuan suatu peraturan bukanlah hal 

yang mudah. Mengingat, apa yang ada di dalam pikiran kita, sangat sulit 
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untuk diungkapkan secara keseluruhan ke dalam pasal-pasal. Kesalahan 

perumusan suatu pasal akan berdampak terhadap penegakan hukum itu 

sendiri. Begitu juga dengan penentuan batas nilai kerugian pada tindak pidana 

ringan, tentu kita semua mengharapkan agar batas yang ditetapkan bisa 

rasional dan mengikuti perkembangan zaman. 

Penentuan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan agar menjadi 

rasional, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. 

Menurut Ali Masyhar bahwa hukum hendaklah berada pada bingkai hukum 

yang berkembang bersama masyarakat sebagaimana diungkapkan Savigny, 

dan merupakan pelembagaan kembali dari nilai-nilai dan watak masyarakat 

sebagaimana diungkapkan Paul Bohannan.
64

  Sebagai norma sosial, hukum 

merupakan sarana yang memungkinkan kehidupan sosial berlangsung secara 

teratur. Hal tersebut disebabkan karena hukum memberikan peta bagi 

hubungan-hubungan yang dilakukan antara anggota masyarakat, menentutkan 

pula bagaimana hubungan-hubungan tersebut hendak dilakukan dan 

bagaimana akibatnya.
65

 Konsep ini sejalan dengan definisi hukum yang 

diberikan oleh Heuken sebagaimana dikutip oleh Indah Sri Utari yakni, 

hukum merupakan peraturan yang menentukan bagaimana seharusnya 

tingkah laku seseorang dalam masyarakat atau peraturan yang mengatur 

seluruh bidang pergaulan hidup dalam masyarakat.
66

 

Nilai-nilai atau watak dari masyarakat yang hidup dan berkembangnya 

hukum bersama masyarakat harus menjadi pedoman dalam suatu perumusan 
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peraturan Perundang-undangan, hal ini sebagai pertimbangan apakah 

perbuatan seseorang yang telah memenuhi segala rumusan Undang-undang, 

harus dipidana. Hal ini butuh penelaahan apakah tidak ada hal yang 

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan itu. Bahwa dalam 

hubungan ini Yurisprudensi Indonesia tidak bersifat legislatis ternyata dalam 

keputusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 dalam suatu perkara 

yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Mahkamah Agung 

membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menyatakan 

bahwa: “Sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai 

melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-

undangan, melainkan juga berdasarkan azaz-azaz keadilan atau azaz-azaz 

hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum”.
67

 

Hukum yang dicita-citakan akan bisa terwujud bila hukum itu dapat 

menggali nilai-nilai yang ada pada bangsa ini. Rasionalnya batas nilai 

kerugian pun akan bisa terwujud dan dapat mengikuti perkembangan zaman. 

Mengingat yang paling mendasar bagi hukum pidana adalah pengenaan 

sanksi. Jika perumusan penentuan batas nilai kerugian pada tindak pidana 

ringan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka sangat 

dikhawatirkan akan terjadi pengenaan sanksi terhadap perkara ringan yang 

seharusnya bisa diselesaikan dengan cara musyarawarah.  

Untuk menentukan rasionalnya batas nilai kerugian pada tindak pidana 

ringan, kita harus terlebih dahulu membahas terkait sejarah perkembangan 

penentuan batas nilai kerugian dalam KUHP, untuk mengetahui pendapat 
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para ahli hukum terdahulu dan pertimbangan-pertimbangan dalam 

menentukan batas nilai kerugian, sehingga bisa menjadi rujukan untuk 

merasionalkan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan. Perbandingan 

penyelesaian dan penentuan batas nilai kerugian dengan hukum pidana Islam 

juga menjadi bahan refrensi. Sebagaimana diungkap di atas, bahwa hukum 

harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan hukum agama.  

4.1.1 Perkembangan Penentuan Batas Nilai Kerugian Pada Tindak 

Pidana Ringan dalam KUHP 

Sejak berlakunya Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian 

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang 

terbit pada tanggal 27 Februari 2012 yang mengatur kenaikan nilai uang 

denda atau nilai kerugian terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan 

dalam KUHP. Kenaikan nilai kerugian yang tercantum dalam Pasal 

364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP yang sebelumnya Rp.250 

menjadi Rp. 2,5 juta. 

Sebelum berlakunya Perma No. 2 Tahun 2012, Indonesia telah 

memiliki Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Perpu No.18 Tahun 1960 

tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya 

yang dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945. 

Perpu No.16 Tahun 1960 dikeluarkan untuk menyesuaikan batas 

tentang pidana ringan yang ada dalam KUHP yang sebelumnya batas 

nilai kerugian tindak pidana ringan Rp.25,- menjadi Rp.250,-. Pada 
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Pasal 1 Perpu No. 16 Tahun 1960 mengatakan bahwa, “Kata-kata “vijf 

en twintig gulden” dalam pasal-pasal 364, 173, 379, 384 dan 407 ayat 

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi, dua ratus 

lima puluh rupiah”. 

Pada Penjelasan atas Perpu No. 16 Tahun 1960 yaitu
68

:  

seperti yang diketahui maka dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana ada perbuatan-perbuatan yang merupakan 

tindak pidana enteng, (lichte misdrijven) ialah yang disebut 

dalam Pasal 364 (pencurian ringan) Pasal 373 (penggelapan 

ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan 

ringan oleh penjual), karena harga barang yang diperoleh 

karena atau yang menjual obyek dari kejahatan-kejahatan 

seperti diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak lebih dari 

Rp.25,-.  

Pelanggaran kejahatan –kejahatan enteng tersebut dahulu 

diadili oleh Hakim Kepolisian (Landgerech onde stujl) yang 

dapat memberi hukuman penjara sampai 3 bulan atau 

hukuman denda sampai Rp.500,. 

Setelah Pengadilan Kepolisian dihapuskan (Undang-undang 

Darurat No.1 Tahun 1951, Lembaran Negara Tahun 1951 

No.9 yang mulai berlaku pada tangga; 14 Januari 1951) 

maka semua tindak pidana ringan dan juga pelanggaran-

pelanggaran (overtredingen) diadili oleh Pengadilan Negeri, 

yang dalam pemeriksaan mempergunakan prosedur yang 

sederhana (tidak dihadiri oleh Jaksa). 

Oleh karena keadaan ekonomi telah berubah, harga barang-

barang meningkat, maka dirasa perlu untuk menaikkan 

harga barang yang dinilai dengan uang Rp.25,- dalam pasal-

pasal 364, 373, 379, 384, dan 407 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana tersebut di atas. 

Pasal 432 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga suatu 

tindak pidana ringan akan tetapi tidak dimuat dalam 

peraturan ini karena dalam pasal tersebut tidak dimuat harga 

Rp.25,- pasal tersebut hanya menunjukan kepada pasal-

pasal 364, 373 dan 379 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. 

Harus diakui bahwa harga Rp.25,- itu tidak sesuai lagi 

dengan keadaan sekarang dimana harga barang-barang telah 

membubung tinggi, banyak kali lipat, jauh melebihi harga-

harga barang pada kira-kira tahun 1915, ialah tahun ketika 
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana direncanakan, 

sehingga nilai uang Rp.25,- itu sekarang merupakan jumlah 

yang kecil sekali. Maka sewajarnya jumlah uang Rp.25,- itu 

dinaikkan sedemikian hingga sesuai dengan keadaan 

sekarang. Jumlah yang selayaknya untuk harga barang 

dalam pasal-pasal itu menurut pendapat Pemerintah ialah 

Rp.250,-. 

Berhubung dengan keadaan memaksa ini dilaksanakan 

dengan mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang. 

 

Berdasarkan penjelasan Perpu No.16 Tahun 1960 menyatakan 

bahwa, nilai Rp.25,- sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

zaman saat itu, sehingga Pemerintah mengeluarkan Perpu untuk 

menanggulangi agar tidak terjadi perkara ringan yang diselesaikan 

seperti tindak pidana biasa. Nilai Rp.250,- dirasa pas sebagai patokan 

nilai batas kerugian terhadap tindak pidana ringan saat itu. 

Sejak Perpu tersebut dikeluarkan, sampai penghujung 2011. 

Indonesia belum memiliki suatu aturan terkait batas nilai kerugian 

tindak pidana ringan. nilai Rp.250,- tetap menjadi patokan, padahal 

perkembangan nilai mata uang di Indonesia sudah sangat berubah. 

Rp.250,- bukanlah menjadi jumlah uang yang sangat besar, sehingga 

banyak kasus-kasus yang dirasa sangat melukai rasa keadilan terjadi 

pada Bangsa ini. Pencurian kapuk randu, biji kakao, Pencurian 

semangka, pencurian sandal jepit diproses seperti tindak pidana 

pencurian biasa atau dikenakan Pasal 362 KUHP. Tentu hal tersebut 

sangat menciderai hukum di Indonesia, melihat keefektivitasan dan 

tujuan dari pemidanaan tidak tercapai sama sekali. 

Pencurian yang dianggap nilainya tidaklah seberapa, namun aturan 

perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa itu adalah tindak 
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pidana pencurian biasa. Belum adanya aturan yang sesuai dengan 

zaman saat ini membuat perbuatan yang seharusnya diproses dengan 

acara cepat menjadi pidana biasa. Tentu penegakan hukum tersebut 

sangat tidak rasional. John Kaplan mengatakan kebijakan pidana 

(sanksi) dalam hukum cenderung tidak rasional. Menurutnya, sanksi-

sanksi yang yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, sama sekali 

tanpa suatu dasar atau landasan rasional.
69

 

Tidak rasionalnya batas nilai kerugian tindak pidana ringan, tentu 

berdampak juga dalam penegakan hukum di Indonesia. Mengingat pada 

Pasal 1 KUHP menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana 

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang 

telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.
70

 Penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya, akan tetap berpedoman pada Perpu No.16 

Tahun, sehingga nilai Rp.250,- tetap menjadi patokan. Ketidak 

rasionalan pun terjadi, sehingga menyebabkan keadilan dalam 

penegakan hukum di Indonesia dipertanyakan. Hukum yang diharapkan 

memberi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, malah 

berbalik menyerang. Masyarakat kecil pun menjadi sasaran, hukum 

seolah-olah hanya berpihak kepada para penguasa. Padahal sejatinya 

tujuan Ilmu Hukum menurut Hans Kelsen harus terbebas dari semua 

ideologi politik menuju perubahan yang lebih baik untuk menjaga 

keseimbangan dalam masyarakat.
71
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Pada tahun 2009 di Batang, terdapat kasus Nyonya Manisih
72

 

bersama dengan keponakannya Sri Suratmi dan Juwono yang 

mengambil kapuk randu yang telah jatuh dan diproses seperti pencurian 

biasa. Polisi mengganggap, Nyonya Manisih telah memenuhi unsur 

Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Berdasarkan keterangan Nyonya 

Manisem
73

, mengatakan bahwa mengambil kapuk yang sudah jatuh, 

bukan merupakan suatu perbuatan tercela apalagi dianggap pencurian. 

Hal itu sering dilakukan oleh warga sekitar untuk menambah keperluan 

hidup sehari-hari seperti menambah untuk biaya sekolah anak-anak 

mereka.
74

 

Menurut Nyonya Manisem, harga kapuk per kg nya sebesar 

Rp.2.500,- dan kapuk yang saat itu diambil oleh Nyonya Manisih hanya 

seberat 10 kg. Jika dikalkulasikan kedalam rupiah, maka (10 kg * 

Rp.2.500,- = Rp.25.000,-). Rp.25.000,- tentu bukanlah suatu yang 

sangat besar di era sekarang ini, apalagi bila melihat keefektivitasnya, 

maka penyelesaian dengan cara menempuh jalur pengadilan akan 

menghabiskan dana yang lebih besar lagi. Pidana akan bermakna jika 

tujuan pidana sudah ditetapkan, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, 

tujuan pidana baru mempunyai relevansi apabila diketahui dasar 

berpijak untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, tujuannya 

harus dirumuskan dengan baik.
75
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Menurut Sahetapi sebagaimana dikutip T.J Gunawan, tujuan 

pemidanaan dibedakan secara makro-sosio-kriminologi bertalian 

dengan masyarakat, dan secara mikro-sosio-kriminologi dengan 

terpidana, lingkungannya, para korban dan sebagainya. Dengan 

demikian, tujuan pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan 

dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
76

 Mengutip pendapat 

Sahetapi di atas, maka sudah seharusnya para penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya, tetap melihat keadaan di masyarakat. Kasus 

yang terjadi pada Nyonya Manisih sangat melukai hati masyarakat dan 

menghilangkan rasa kepercayaan terhadap hukum yang ada di 

Indonesia. berdasarkan keterangan Nyonya Manisem
77

, perkara tersebut 

seharusnya tidak perlu dibawa ke Pengadilan, karena menurut warga 

dan pimpinan Dukuh Centong, Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis 

perbuatan tersebut tidak masuk dalam kategori pencurian. Para warga 

pun berharap agar permasalahan tersebut diselesaikan secara 

kekeluargaan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. 

Melihat banyaknya kasus perkara kecil yang diproses seperti tindak 

pidana biasa, maka Mahkamah Agung pun mengeluarkan Perma No. 2 

Tahun 2012. Mahkamah Agung memiliki fungsi pengaturan atau 

regelende functie atau rule making power. Fungsi ini diberikan 

berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung yang 

berbunyi:  
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Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan 

apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam 

satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan 

sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tadi.
78

 

 

Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bukanlah untuk 

menggantikan KUHP, namun hanya untuk mengisi kekosongan hukum 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat sehingga tujuan dari 

hukum itu sendiri dapat tercapai. Tujuan hukum dalam bahasa yang 

sederhana akan tercapai apabila kehadirannya dapat mendatangkan 

manfaat bagi masyarakat yang diaturnya. Hukum akan kehilangan 

legitimasinya sebagai hukum apabila kehadirannya sama sekali tidak 

mendatangkan manfaat.
79

 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA), dua bentuk produk hukum ini tentunya memiliki 

perbedaan dalam hal tujuan dibentuknya, yaitu:
80

 

1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu 

bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke 

seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan 

bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih 

bersifat administrasi. 

2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu 

bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke 

seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan 

ketentuan bersifat hukum beracara. 

 

Berdasarkan keterangan di atas, maka Perma No. 2 Tahun 2012 

diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum terkait batasan nilai 

kerugian tindak pidana ringan yang belum mengalami perubahan sejak 
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tahun 1960, dan diharapkan seluruh jajaran Peradilan menerapkan apa 

yang telah diperintah dalam Perma tersebut. 

Pada Pasal 1 Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut menyebutkan 

bahwa: “Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 

379, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua 

juta lima ratus ribu rupiah)” 

Sedangkan Pasal 2 ayat (1), (2), (3) Perma No. 2 Tahun 2012 

berbunyi: 

(1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, 

Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut 

Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai 

barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan 

memperhatikan Pasal 1 di atas.  

(2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak 

lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) 

Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal 

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur 

dalam Pasal 205-210 KUHAP.  

(3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan 

penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan 

penahanan ataupun perpanjangan penahanan. 

 

Berubahnya patokan nilai kerugian tindak pidana ringan dari 

Rp.250,- menjadi Rp.2.500.000,- diharapkan tidak ada lagi perkara-

perkara ringan yang diselesaikan seperti tindak pidana biasa. 

Rp.2.500.000,- dianggap sudah pas sebagai patokan nilai kerugian 

pidana ringan. Lalu, apa yang menjadi landasan atau dasar bagi 

Mahkamah Agung dalam menentukan batas nilai kerugian tersebut? 

Bila kita lihat penjelasan PERMA No.2 Tahun 2012 tentang Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP:  
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Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut 

Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang 

berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia 

diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas 

murni per 1 kilogramnya+ Rp.50.510,80 (lima puluh ribu 

lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara 

dengan Rp.50,51 per gramnya. Sementara harga emas per 3 

Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan 

ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan 

demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 

dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh) kali 

lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang 

diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu 

disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk 

mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan 

kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun 

cukup 10.000 kali.
81

 

 

Berdasarkan penjelasan PERMA di atas, Mahkamah Agung dalam 

menetapkan batasan tindak pidana ringan yaitu dengan membandingkan 

harga emas murni pada tahun 1960 dengan harga emas pada tahun 

2012, lalu mengalikan nilai rupiah tersebut sebanyak 10.000 kali 

sehingga ditetapkan nilai uang sebesar Rp.2.500.000,-.  

Bahwa dengan berlakunya PERMA tersebut, maka terdakwa tindak 

pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera dibebaskan 

karena tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 21 KUHAP. Hakim 

yang menangani perkara tersebut adalah Hakim Tunggal berdasarkan 

Pasal 205-210 KUHAP.  
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4.1.2 Perbandingan Penentuan Batas Nilai Kerugian Pada Tindak 

Pidana Ringan dalam KUHP dengan Hukum Islam 

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, 

secara tidak langsung hukum yang hidup dan berkembang pada 

masyarakat Indonesia banyak menggali dan mengikuti hukum pidana 

Islam. Hukum Islam adalah hukum yang dibawa oleh Rasullulah SAW, 

yang didapatkan melalui wahyunya. Hukum Islam juga mengatur 

terkait pemidanaan. Bila diperhatikan, hukum Islam sudah sangat lama, 

namun tetap rasional digunakan sampai sekarang dan kedepannya. 

KUHP merupakan peninggalan bangsa Belanda yang telah 

menjajah bangsa Indonesia selama 350 tahun, sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian 

dari politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum 

pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal
82

. 

Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah
83

: 

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; 

2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang 

berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang 

dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk 

mengekspresikan apa yang diperkirakan bisa digunakan 

untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam 

masyarakat dan untuk mencapai apa yang diciita-citakan 

 

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya 

menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti 

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan 
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pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna. Pada kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan 

“politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
84

 

Kajian perbandingan ini diharapkan menambah wawasan dalam 

mengambil langkah pembaharuan pidana, karena “penal reform” pada 

hakikatnya termasuk bidang kebijakan/politik hukum pidana (“penal 

policy”) yang tentunya juga memerlukan bahan-bahan kajian 

komparatif, disamping kajian yang berlandaskan pada nilai-nilai 

nasional (sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural, dan sosio-

historik).
85

 

KUHP sudah mengalami perubahan terkait penentuan batas nilai 

kerugian tindak pidana ringan, hal itu didasarkan karena penyesuaian 

nilai mata uang terhadap perkembangan zaman. Mengingat nilai mata 

uang selalu mengalami perubahan yang sangat cepat. Berbeda dengan 

hukum Islam yang dari zaman Rasullulah SAW masih bisa digunakan 

saampai sekarang, walaupun terdapat juga Ijtihad.
86

 

Beberapa tahun terahir ini banyak terjadi kasus-kasus kecil seperti 

pencurian semangka, pencurian kapuk randu, pencurian buah kakao dan 

pencurian sandal jepit yang diproses seperti tindak pidana biasa 

dikarenakan belum rasioanalnya penentuan batas nilai kerugian pada 
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KUHP. Sedangkan dalam hukum Islam ada dua macam pencurian. 

Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum hudud, pencurian yang 

mewajibkan jatuhnya hukuman ta‟zir. Pencurian yang mewajibkan 

jatuhnya hukuman huhud terdiri atas dua hal yaitu pencurian kecil 

(sariqah sugra) dan pencurian besar (sariqah kubra). 

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan 

kebenaran, Islam juga mengatur terkait beberapa kasus pencurian 

ringan. Hal ini berdasarkan firman Allah sebegai berikut: 

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa 

yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah: 

38).
87

 

 

Bila dicermati ayat Al-Quran di atas, maka hukuman yang 

diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana sangat berat, mengingat 

dilakukan hukum potong tangan. Lalu apakah semua tindak pidana 

pencurian dalam hukum Islam, dilakukan dengan hukuman potong 

tangan? Tentu semua itu memiliki batasan, dalam hadistnya Rasulullah 

SAW mengatakan bahwa: 

diriiwayatkan dari Aisyah ra. katanya: Rasulullah SAW 

memotong tangan seorang yang mencuri seperempat dinar 

ke atas.
88

 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. katanya: sesungguhnya 

Rasulullah saw pernah memotong tangan seseorang yang 

mencuri sebuah perisai bernilai sebanyak tiga dirham.
89

 

 

Salah satu syarat potong tangan di atas, terdapat syarat bahwa harta 

yang dicuri mencapai nishab. Nishab potong tangan adalah sebesar 
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seperempat dinar emas atau lebih. Disebutkan dalam riwayat Ahmad, 

“seperempat dinar setara dengan tiga dirham”.
90

 

Ada yang menarik dari hadist di atas, dimana dalam menentukan 

hukuman itu apakah potong tangan atau tidak, Rasulullah menggunakan 

istilah Dirham dan Dinar. Lalu apa yang dimaksud dengan istilah 

tersebut? 

Di awal masa Islam terdapat tiga jenis dirham dengan berat 

masing-masing 20,12 dan 10 kirat lalu dijumlahkan dan dibagi tiga 

menjadi 14 kirat. 1 kirat menurut kanonikal adalah 0.2232 gram, dapat 

diketahui berat dirham adalah 3.1248 gram. Qirath adalah satuan berat 

1 qirath adalah 3 bulir gandum barley. Pada masa nabi Adam alaihis 

salam menggunakan Dinar ada empat jenis yaitu Dinar, Dinnar, 

Dananir, dan Dunainir. Qintar dzahab dan fiddah adalah 1.000.000 

dinar sedangkan Dunanari adalah 500.000 dinar.
91

 Al-Maqrizi 

mengatakan: 

Sesungguhnya yang menjadi harga barang-barang yang 

dijual dan nilai pekerjaan adalah emas dan perak saja. Tidak 

diketahui dalam riwayat yang shahih dan yang lemah dari 

umat manapun dan kelompok manapun, bahwa mereka 

dalam masa lalu dan masa kini selalu menggunakan uang 

selain keduanya, dinar dan dirham.
92

 

 

Rasulullah SAW menetapkan timbangan dinar sama dengan satu 

mitsqal dan setiap 10 (sepuluh) dirham itu 7 (tujuh) mitsqal.
93

 „Umar 

bin Khattab‟ menselaraskan pelbagai berat drachma menjadi dirham 
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syar‟i (yaitu 6 dawaniq) sesuai timbangan Makkah pada masa 

Rasullulah SAW. Pada tahun 682M Gubernur Iraq (mush‟ab ibn Az-

Zubayr) mencetak dinar. Dua tahun kemudian, 684M, Abdul Malik ibn 

Marwan, khalifah Bani Umayah di Damaskus mencetak dinar dengan 

berat 4.4 gram sesuai timbangan mitsqal (seberat 72 butir gandum). 

Pada tahun 695 M berat dinarnya dikurangi oleh Hajjaj ibn Yusuf 

(Gubernur Iraq) menjadi 4,2 gram (seberat 65-66 butir gandum) dan 

melakukan reformasi keuangan. Namun kemudian dikoreksi kembali 

oleh Khalifah Harun Al Rasyid karena tidak sesuai dengan timbangan 

zaman (wazan) yang ditetapkan Rasulullah.
94

 

Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan Khalifah Umar bin Abdul 

Aziz yang mengatakan bahwa dirham buatan Khalifah Abdul Malik bin 

Marwan bobotnya kurang, maka perbandingan bukan 7/10 mitsqal 

tetapi 7/10.5 mitsqal (disebutkan dalam kitab Adh-Dharaib Fi As 

Sawad, hal.65), ini artinya 7 mitsqal= 10,5 x 2.97 gram. Dari sini kita 

dapat tentukan 1 Dirham adalah 3.11 gram dan dari sini juga dapat 

ditentukan 1 Dinar adalah 31.1 : 7 = 4.44285 gram. Dinar yang beredar 

dinegeri-negeri muslim berada dalam rentang mitsqal 4.4 – 4.55 gram.
95

 

Dinar dan Dirham di Indonesia diperkenalkan kembali pertama kali 

oleh Islamic Mint Nusantara (IMN) dengan merintis percetakan dinar 

dan dirham pada tahun 2000 bekerjasama dengan PT. ANTAM (Aneka 

Tambang), awalnya mencetak dinar 4,25 gram 22 karat (91.6) dengan 

campuran perak dan dirham 2,97 gram (999) yang didasarkan pada 
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fikih zakat kontemporer yang banyak dirujuk oleh perbankan Islam 

bahwa 1 mitsqal adala 4.25 gram (9999). 

Pada tahun 2010, IMN menetapkan standar dunia percetakan dinar 

yang disebut dengan standart Nabawi yang lebih mendekati dengan 

tradisi awal Islami dan kaidah fikih Islam terkait mitsqal dalam nishab 

zakat emas dan perak, dimana berat dan kadar dinar diperbaiki kembali 

menjadi 4,44 gram (9999) emas murni dan dirham adalah 3,11 gram 

(999) perak murni. Misqal dan dirham ini didasarkan pada fikih zakat 

maal dengan nishab 88.8 gram emas murni (89 gram). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Indonesia juga sudah mulai 

menggunakan dinar dan dirham. De Javasche Bank (1826) adalah asal 

mula nama Bank Indonesia (Bank Sentral). Setelah kemerdekaan 

Indonesia, Presiden Soekarno dan Menkeu Sjafroedin Prawiranegara 

menerbitkan UU No.17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Oeang 

Repoeblik Indonesia (ORI) pada tanggal 26 Oktober 1946 dengan dasar 

10 Rupiah setara dengan 5 gram emas murni. 5 gram adalah 

pembulatan mitsqal ke atas, sehingga pada prakteknya dasar hukum UU 

No.17 Tahun 1946 tersebut telah dilanggar sendiri oleh Pemerintah kita 

sehingga kita mendapati rupiah seperti sekarang ini. Tidak ada jaminan 

emasnya lagi, dan harga emas pada pertengahan tahun 2009 bukan lagi 

Rp2 gram, tetapi di atas Rp.320.000/gram, yang artinya nilai rupiah kita 

merosot lebih dari 160.000 lebih rendah.
96
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Tidak ada jaminan emas pada nilai rupiah, membuat nilai rupiah 

kita sangat merosot. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap penentuan 

batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan. mengingat pada tahun 

1960 nilai Rp.250,- sudah cukup sebagai batas kerugian pada tindak 

pidana ringan. dipenghujung 2011, keadaan nilai rupiah kita sudah tidak 

sama dengan 1960, sehingga dikeluarkan Perma No.2 Tahun 2012 

tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

dalam KUHP menjadi Rp.2.500.000,-. Tidak menentunya nilai rupiah 

di Indonesia, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam 

penegakan hukum di Indonesia, salah satunya terkait batas nilai 

kerugian pada tindak pidana ringan.  

Pada penjelasan Perma No 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa, untuk 

menyesuaikan nilai rupiah Mahkamah Agung berpedoman pada harga 

emas di tahun 1960 dan membandingkan dengan harga emas di tahun 

2012. Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia sebenarnya sudah 

memiliki kesamaan dalam penentuan batas nilai kerugian terhadap 

perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku. Di atas sudah dijelaskan 

bahwa Rasulullah SAW memotong tangan seorang yang mencuri 

seperempat dinar ke atas. Mahkamah Agung dalam menentukan batas 

nilai kerugian pada tindak pidana ringan menyesuaikan harga emas. 

Perbedaannya yaitu Mahkamah Agung menggunakan emas hanya untuk 

menyesuaikan nilai rupiah pada tahun 1960 dengan tahun 2012. 

Mahkamah Agung tetap menggunakan nilai uang sebagai batas nilai 

kerugian pada tindak pidana ringan. 
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Nilai mata uang rupiah yang menjadi patokan terkait batasan nilai 

kerugian pada tindak pidana ringan masih menimbukan pertanyaan. 

Apakah nilai Rp.2.500.000,- bisa tetap rasional? Berdasarkan 

penjelasan di atas, maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia atau 

pembuat Undang-undang mengganti patokan terkait penentuan batas 

nilai kerugian pada tindak pidana ringan. Mengingat tidak menentunya 

nilai mata uang Rupiah, dan disetiap daerah di Indonesia memiliki 

jumlah pendapatan dan Upah Minimum Regional (UMR) yang berbeda, 

dengan demikian maka pandangan menurut masyarakat terkait jumlah 

tersebut akan berbeda-beda. 

Penentuan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan yang ada 

di RKUHP berbeda dengan Perma No.2 Tahun 2012. RKUHP 2015 

menyebutkan bahwa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah adalah batas 

rasional terkait nilai kerugian yang ditimbulkan. Hal tersebut dapat 

dilihat pada Pasal 605 RKUHP 2015 yang menyebutkan: 

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602 

dan Pasal 604 ayat (1) huruf d dan ayat (2), dilakukan 

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 

rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari 

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat 

tindak pidana dipidana karena pencurian ringan, dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam( bulan atau denda 

paling banyak kategori II.
97

 

 

Pada RKUHP menyebutkan bahwa, pada kasus pencurian yang 

barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah) sudah termasuk kategori tindak pidana ringan. hal tersebut 
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dapat dilihat dari beberapa pasal lainnya seperti pada Pasal 614 tentang 

tindak pidana penggelapan, yaitu: 

Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan 

sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak 

lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka 

pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

613, dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda 

paling banyak Kategori II.
98

 

 

Perbedaan RKUHP dengan Perma No.2 Tahun 2012 tentu akan 

berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Mengingat 

perbedaan jumlah batas nilai kerugian yang ditetapkan, jika RKUHP di 

sahkan oleh badan Legislatif maka Perma No.2 Tahun 2012 tidak 

berlaku lagi. Nilai uang yang menjadi batas kerugian yang ditetapkan 

menjadi semakin lebih rendah dibandingkan dengan Perma. 

Patokan yang rasional terhadap batas nilai kerugian pada tindak 

pidana ringan sangat diharapkan bisa fleksible terhadap perkembangan 

zaman. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Hukum Islam 

menggunakan patokan Dirham dan Dinar, sedangkan Perma No.2 

Tahun 2012 dalam menentukan batas nilai kerugian pada tindak pidana 

ringan menyesuaikan harga emas dari tahun 1960 sampai dengan tahun 

2012. Dirham dan Dinar merupakan uang dalam terminologi Islam 

merupakan alat barter, tolak ukur, sarana perlindungan kekayaan dan 

alat pembayaran hutang dan pembayaran tunai. Perniagaan dan pasar 

ataupun muamalah secara luas yang kuat bersandar kepada uang yang 
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kuat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah emas dan perak atau dalam 

Islam dikenal sebuatan dinar dan dirham yang murni. 

Mengingat Presiden Soekarno dan Menkeu Sjafroedin 

Prawiranegara menerbitkan UU No.17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran 

Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pada tanggal 26 Oktober 1946 

dengan dasar 10 Rupiah setara dengan 5 gram emas murni, maka 

penentuan batas nilai kerugian terhadap tindak pidana ringan 

seharusnya bukan lagi nilai uang, akan tetapi sudah menggunakan emas 

murni atau perak murni sebagai patokannya. 

Emas dari masa ke masa selalu mengikuti perkembangan zaman, 

dan sifatnya dinamis sehingga sudah seharusnya penentuan batas nilai 

kerugian pada tindak pidana ringan tidak lagi menggunakan nilai mata 

uang. Al Ghazali berkata tentang emas dan perak: “Diantara nikmat 

Allah Ta‟ala adalah penciptaan dinar dan dirham, dan dengan keduanya 

tegaklah dunia. Keduanya adalah batu yang tiada manfaat dalam 

jenisnya, tapi manusia sangat membutuhkan keduanya”. 

Al-Ghazali mengatakan bahwa, dengan adanya dirham dan dinar 

maka akan tegaklah dunia. Rasulullah juga dalam hadistnya 

menyatakan bahwa “Dari Abu Bakar Ibn Abi Maryam, Rasulullah 

SAW bersabda:“Akan datang suatu masa tidak ada lagi yang berguna 

kecuali dinar dan dirham.” (H.R. Ahmad dalam Musnad). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka digunakannya emas dan 

perak sebagai patokan terhadap batas nilai kerugian pada tindak pidana 

ringan sudah sangat efektif. Mengingat emas dan perak sudah sangat 
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lama dan sampai sekarang masih digunakan. Berlakunya emas dan 

perak digunakan manusia jauh sebelum Rasulullah SAW, hal itu dapat 

dilihat dalam Al-Quran yang berbunyi: “Dan mereka menjual Yusuf 

dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka 

merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”. (Q.S. Yusuf: 20)
99

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa penggunaan dirham dan dinar 

sudah sangat lama, jauh sebelum Rasulullah dilahirkan. Dengan 

demikian Penggunaan emas dan perak sebagai patokan batas nilai 

kerugian tindak pidana ringan diharapkan bisa mengikuti 

perkembangan zaman, sehingga rasionalnya batas nilai kerugian tindak 

pidana ringan bisa terwujud. 

Mengingat Indonesia bukan merupakan negara Islam, maka 

penggunanaan istilah dinar dan dirham sebagai patokan batas nilai 

kerugian tindak pidana ringan dirasa kurang pas. Kemajemukan negara 

Republik Indonesia ini yang coraknya juga sangat beragam menganut 

civil law yang perkembangannya bercorak Common Law, yang juga 

menerima hukum adat yang berlaku dalam masyarakat menunjukan 

kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia ini sendiri 

merupakan sebuah percampuran. 

Penggunanaan Emas sebagai tolak ukur batas nilai kerugian pada 

tindak pidana ringan dirasa pas dan bisa digunakan di Indonesia. 

mengingat emas merupakan barang yang sangat berharga dan 

digunakan di seluruh wilayah Indonesia. harga emas juga bisa 
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mengikuti perkembangan zaman, sehingga patokan batas nilai kerugian 

pada tindak pidana ringan dengan menggunakan emas sudah sangat 

rasional. 

Terkait berapa gram yang menjadi patokan dalam penentuan batas 

nilai kerugian terhadap tindak pidana ringan, maka digunakan 

perbandingan dengan hukum Islam. Di atas telah disebutkan bahwa 

Rasulullah pernah memotong tangan seseorang yang mencuri perisai 

bernilai sebanyak tiga dirham dan Rasullulah juga mengatakan agar 

memotong tangan seseorang yang mencuri sebanyak seperempat dinar 

ke atas. 

Tabel I 

Dinar Gram Emas Murni 

1 Dinar 4.4 gram  

¼ Dinar 1.1 gram 

Catatan: harga emas 1 gramnya Rp.554.000,00
100

 

Penggunaan nilai emas dan perak sebagai patokan atau tolak ukur 

diharapan bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga rasionalisasi 

terhadap batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan bisa terwujud. 

Mengingat emas dan perak mengikuti perkembangan zaman. 

Penggunaan emas dan perak sebagai patokan batas nilai kerugian 

pada tindak pidana ringan sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia, namun tetap menggunakan nilai rupiah. Pada penjelasan 

Pema No 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pententuan nilai Rp 
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2.500.000,00 disesuaikan dengan harga emas pada tahun 1960 dan 

tahun 2012, pada tahun 2012 harga emas adalah Rp.509.000,00 

pergramnya. 

Berkembang cepatnya perubahan harga emas seiring dengan 

perkembangan ekonomi di Indonesia membuat nilai yang telah 

ditetapkan dalam Perma tersebut tidak bisa mengikuti perkembangan 

zaman. Data terahir harga emas pada tanggal 7 Juni 2016 yaitu 

Rp.554.000,00 pergramnya.
101

  

Hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah dapat dijadikan refrensi 

untuk menentukan batas rasional nilai kerugian tindak pidana ringan. 

satu perempat dinar bisa dikonversikan menjadi berapa gram emas. Di 

atas telah disebutkan bahwa 1 dinar adalah 4.44 gram emas murni, 

sehingga penulis memberikan solusi terkait batas nilai kerugian pada 

tindak pidana ringan di Indonesia ialah setara dengan 1.1  gram emas. 

1.1 gram emas dapat dijadikan acuan atau patokan terhadap batas nilai 

kerugian pada tindak pidana ringan, sehingga bila barang yang dicuri 

tidak lebih dari 1.1 gram emas, maka kasus tersebut masih dalam 

kategori tindak pidana ringan. 

Terdapat dua syarat dalam menentukan batas nilai kerugian tindak 

pidana ringan agar menjadi rasional yaitu syarat Absolut dan syarat 

Relatif. Syarat Absolut ialah 1.1 gram emas menjadi patokan dalam 

menentukan apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak 

pidana ringan atau tindak pidana biasa. 1.1 gram menjadi nilai mutlak 
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dalam menentukan batas kerugian tindak pidana ringan. Syarat Relatif 

yaitu syarat dimana dalam menentukan batas nilai kerugian tindak 

pidana ringan melihat keadaan sosiologis dari tersangka dan korban. 1.1 

gram emas yang menjadi syarat Absolut bisa berubah berdasarkan 

syarat relatif. Bisa jadi nilai dibawah 1.1 gram emas menjadi tindak 

pidana biasa bila mana barang yang dicuri itu adalah milik seseorang 

yang sangat miskin dan barang tersebut merupakan mata pencaharian 

dari korban, sehingga sangat dibutuhkan peran penegak hukum dalam 

merasionalkan batas nilai kerugian tindak pidana ringan. 

Berdasarkan batas nilai kerugian tindak pidana ringan, emas 

diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga kelak 

tidak perlu selalu melakukan perubahan Peraturan Perundang-

undangan, akan tetapi hal tersebut lantas membuat para penegak hukum 

secara kaku menerapkan aturan tersebut. Butuh kajian-kajian yang lebih 

mendalam dalam penegakan suatu perkara.  

4.2 Pandangan Aparat Penegak Hukum (Jaksa Penuntut Umum) terhadap 

Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada Tindak Pidana Ringan dalam 

KUHP. 

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk 

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 ayat (6) huruf a), 

sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
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undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim 

(Pasal 1 ayat (6) huruf b).
102

 

Mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara 

ringan, undang-undang tidak menjelaskan, akan tetapi undang-undang 

menentukan patokan dari segi ancaman pidananya. Untuk menentukan 

apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan, bertitik tolak dari 

ancaman pidana yang didakwakan. Secara generalisasi, ancaman tindak 

pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan 

diatur dalam Pasal 205 KUHAP.
103

 

KUHP mengenal adanya Tindak Pidana ringan, sehingga aparat 

penegak hukum harus memproses sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu 

dengan acara pemeriksaan cepat. Aparat penegak hukum tidak dapat 

melakukan penahanan terhadap kasus tindak pidana ringan. 

Dilakukannya pemeriksaan acara cepat terhadap kasus tindak pidana 

ringan tentu menimbulkan suatu pertanyaan, apakah hal tersebut telah adil 

bagi pihak yang melakukan sebagai tersangka maupun pihak yang menjadi 

korban? Peran penegak hukum disini sangat dibutuhkan, salah satunya yaitu 

peran Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai wewenang untuk melakukan 

Dakwaan dan Tuntutan terhadap Terdakwa. Tuntutan tersebut harus 

berdasarkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan 

kebenaran. 
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Peran Jaksa Penuntut Umum dalam menegakkan hukum berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri, 

mengingat definisi keadilan bagi setiap orang berbeda-beda. Menurut 

Thrasymarchos mendifinisikan keadilan yaitu “justice is nothing but the 

advantage of the stronger” (keadilan tidak lain adalah keuntungan bagi si 

kuat).
104

 Keadilan menurut Thrasymarchos tentu bukanlah keadilan yang 

diharapkan, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa hanya melihat kepada yang kuat 

atau kaum pemodal semata. 

Definisi yang disampaikan oleh Thrasymachos tidak dapat dibenarkan 

oleh Scorates yang menjadi juru biacara Plato hampir di semua karya 

tulisannya. Oleh sebab itu harus segera dikemukan suatu definisi yang benar 

yang sekaligus akan menyisihkan definisi Thrasymachos yang menyesatkan 

itu.  Definisi yang benar hanya dapat dibuat apabila seorang telah memiliki 

pengertian yang benar tentang keadilan itu sendiri.
105

 Menurut Plato, ada 

keadilan Individual dan ada keadilan negara. 

Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan 

individual, pertama-tama haruslah ditemukan lebih dahulu sifat-sifat dasar 

dari keadilan haruslah ditemukan lebih dahulu sifat-sifat dasar dari keadilan 

dalam negara, karena negara dan manusia memiliki persamaan sedangkan 

ukuran negara lebih besar dari manusia. dalam ukuran yang besar, segala 

sesuatu itu mudah terlihat dan dipahami. Plato mengatakan:
106

 

There is justice of one man . . . and justice of a whole city. . . A 

city is larger than one man . . . Then perhaps there would be a 
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larger justice in the city and easier to understand . . . Let us 

enquire first what it is in the cities; then we will examine it in 

the single man, looking for the likeness of the larger in the shape 

of the smaller. 

 

Ada keadilan perorangan . . . dan ada keadilan seluruh negara . . 

. sebuah negara lebih besar dari seseorang . . . maka barangkali 

lebih besarlah keadilan di dalam negara dan oleh sebab itu lebih 

mudah dipahami . . . marilah kita memeriksa terlebih dahulu 

apakah keadilan itu di dalam negara; kemudian barulah kita 

mengujinya dalam manusia perorangan, untuk mendapatkan 

keserupaan dari yang lebih besar itu dalam bentuk dari yang 

lebih kecil. 

 

Jaksa Penuntut Umum adalah lembaga negara yang bertugas untuk 

menegakkan hukum di Indonesia, maka keadilan harus ada dalam setiap jiwa 

dan hati para penegak hukum tersebut. Tidak rasioanalnya batas nilai 

kerugian pada tindak pidana ringan juga dapat mempengaruhi peran Jaksa 

Penuntut Umum dalam menegakkan keadilan. Masih belum adanya peraturan 

baru terkait penentuan batas nilai kerugian tindak pidana ringan membuat 

suatu dilema dalam penegakan hukum. 

Sebelum Perma No 2 Tahun 2012 berlaku, maka Jaksa Penuntut Umum 

tetap berpedoman pada Perpu No 16 Tahun 1960 terkait penentuan batas nilai 

kerugian pada tindak pidana ringan. nilai Rp 250,- tetap digunakan sebagai 

patokan apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana biasa 

atau tindak pidana ringan. pada era sekarang, tentu nilai Rp.250,- tidak bisa 

dijadikan patokan lagi, mengingat keadaan ekonomi sudah sangat berubah 

dari tahun 1960. 

Pada Tahun 2009, terdapat Putusan No.246/Pid.B/2009/PN.Btg yang 

menyatakan bahwa bersalah terhadap Terdakwa Nyonya Manisih. Jaksa 

Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa Manisih Binti Rasmono dan 
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Terdakwa II Sri Suratmi Binti Misno bersalah melakukan tindak pidana 

“pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) 

ke-4 KUHP. Nyonya Manisih dituduh telah melakukan pencurian Kapuk 

Randu dan barang yang dicuri telah lebih dari Rp.250,- sehingga perbuatan 

tersebut masuk dalam kategori tindak pidana biasa. 

Pandangan Jaksa Penuntut Umum terkait kasus Nyonya Manisih 

tersebut sungguh sangat memprihatinkan, padahal sejatinya hukum harus bisa 

berkembang dalam kehidupan masyarakat. Menurut Savigny
107

 sebagaimana 

dikutip Bernard L. Tanya, terdapat hubungan organik antara hukum dengan 

watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari volkgeist. 

Oleh karena itu, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim 

volkgeist, harus dipandang sebagai hukum kehidupan sejati. 

Menurut Jaka
108

, kasus Nyonya Manisih seharusnya diselesaikan 

dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Mengingat nilai-nilai yang hidup 

dimasyarakat juga mempengaruhi terkait penegakan hukum. Tumbuh dan 

berkembangnya hukum dalam masyarakat juga tentu berpengaruh terhadap 

penegakan hukum.
109

 Terkait kasus Nyonya Manisih, Jaksa Penuntut Umum 

seharusnya mampu menyesuaikan batas nilai kerugian tindak pidana tersebut. 

Karena nilai Rp.250,- di zaman sekarang seharusnya sudah masuk dalam 

kategori tindak pidana ringan. Jaka mengatakan, KUHP juga sudah sangat 

lama sehingga nilai kerugian pada tindak pidana ringan harus disesuaikan 

dengan keadaan sekarang, sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum. 
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Jaka mengatakan, hukum harus mampu menyesuaikan diri terhadap 

perubahan masyarakat. Hukum dituntut mampu menyesuaikan diri terhadap 

perubahan masyarakat, tidak lain karena fungsi adalah untuk melindungi 

kepentingan warga masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatasi konflik 

kepentingan yang mungkin timbul diantara warga masyarakat.
110

 Hal ini 

selaras dengan apa yang dikemukan oleh Satjipto Rahardjo (1982: 24) 

sebagaimana dikutip Ahmad Ali dan Wiwie Heryani: 

. . . Betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan 

melayani masyarakat, karena ia melayani masyarakatnya, maka 

ia sedikit banyak juga didikte dan dibatasi kemungkinan-

kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakat. Dalam 

keadaan yang demikian ini maka apa yang bisa dilakukan 

hukum turut ditentukan oleh sumber-sumber daya yang ada dan 

tersedia dalam masyarakatnya.
111

 

 

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum haruslah melayani masyarakat dan 

sudah suharusnya hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Kasus 

pencurian sandal, pisang, kakao, dan piring mengundang keprihatinan banyak 

pihak. Acap kali penegak hukum terlihat garang ketika menangani kasus-

kasus kecil ketimbang menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat, 

perusahaan atau aparat pemerintahan. Padahal, secara ekonomis, kerugian 

yang diderita akibat tindak pidana tersebut tidak terlalu signifikan. 

Beragamnya masyarakat di Indonesia tentu juga mempengaruhi 

kebiasaan masyarakat setempat. Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk mampu 

memahami hukum kebiasaan, tidak hanya sekedar hukum tertulis semata. 

Aristoteles adalah filsuf pertama yang membedakan antara hukum kebiasaan 
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(customary laws) dan hukum tertulis (written laws). Aristoteles mengatakan 

bahwa:
112

 

Hukum kebiasaan adalah landasan dari segala pengetahuan dan 

pengalaman manusia disepanjang masa, oleh sebab itu hukum 

kebiasaan bersifat abadi, berlaku dengan sendirinya dan pada 

dasarnya tidak berubah-rubah. Adapun hukum tertulis , 

seluruhnya dibuat, disusun, dan ditetapkan oleh manusia. 

Hukum kebiasaan lahir dari pandangan dan pendapat umum 

dalam jangka waktu yang amat panjang. Pandangan dan 

pendapat umum itu dibentuk oleh kebijaksanaan kolektif seluruh 

rakyat. Kebijaksanaan kolektif rakyat membentuk pandangan 

dan pendapat umum itu sesudah diuji oleh waktu akan 

menghasilkan untaian hukum yang akan melampaui hasil yang 

dicapai oleh para pembuat hukum yang arif sekalipun. 

Hukum kebiasaan itu lebih tinggi dari pada hukum tertulis. 

Hukum kebiasaan itu sesungguhnya jauh lebih berbobot dari 

hukum tertulis karena kebiasaan bertautan dengan begitu banyak 

hal yang penting dan hakiki. Seorang penguasa dapat 

memerintah dengan baik dan bijaksana, bahkan mungkin lebih 

baik dan lebih bijaksana dari hukum tertulis, namun tak 

mungkin seorangpun dapat melebihi hukum kebiasaan. 

 

Berdasarkan pendapat  Aristoteles di atas menunjukan bahwa betapa 

sangat pentingnya mengetahui dan menggali hukum kebiasaan yang ada di 

masyarakat, bahkan cukup menarik bahwa pemimpin yang bijaksana namun 

tidak dapat melebihi hukum kebiasaan. 

Rasionalisasi terhadap batas nilai kerugian tindak pidana ringan sangat 

dibutuhkan dalam masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia yang tetap 

memperhatikan hukum kebiasaan yang ada di masyarakat. menurut Jaka, saat 

ini memang dibutuhkan rasionalisasi batas nilai kerugian tindak pidana ringan 

yang menggali hukum yang hidup di masyarakat, walaupun beliau 

mengatakan sudah ada Perma No. 2 Tahun 2012. Mengingat dikhwatirkan 

Perma tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, beliau 
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menyarankan agar terdapat suatu rumusan yang baik dan mampu mengikuti 

perkembangan zaman, sehingga kelak tidak perlu selalu melakukan 

perubahan peraturan perundang-undangan. 

Terkait rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan 

dengan menggunakan berapa gram emas sebagai patokan dan tolak ukur batas 

nilai kerugian pada tindak pidana ringan, Jaka menganggap itu belum bisa 

terlalu rasional. Beliau mengatakan bahwa harga emas di wilayah Indonesia 

berbeda-beda, sehingga sangat sulit digunakan sebagai patokan atau tolak 

ukur batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan. 

Belum adanya batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan membuat 

para penegak hukum kesulitan, menurut Jaka, Jaksa tidak bisa menolak 

perkara, walaupun perkara itu dianggap bisa diselesaikan secara musyawarah 

atau pidana ringan. Beliau juga mengatakan bahwa dalam lingkup Kejaksaan 

masih berpedoman pada Perma No 2 Tahun 2012 dalam menentukan batas 

nilai kerugian pada tindak pidana ringan. 

Jaka mengatakan bahwa sangat dibutuhkan rasionalisasi batas nilai 

kerugian terhadap tindak pidana ringan. Butuh pemikiran yang sangat brilian 

dalam menentukan patokan penentuan batas nilai kerugian tindak pidana 

ringan. Beliau memang belum sepenuhnya setuju terkait penggunaan emas 

dan perak sebagai patokan, tetapi beliau mendukung pemikiran penulis dalam 

rangka pembaharuan hukum di Indonesia. 

Kasus tindak pidana ringan seharusnya dapat diupayakan perdamaian, 

sehingga tidak sampai ke Pengadilan. Pendapat seperti ini tidak hanya datang 
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dari masyarakat umum. Jaksa Agung Basrief Arief
113

 juga menyatakan hal 

yang sama. Menurutnya, kasus-kasus wong cilik seperti ini memang 

mengundang keprihatinan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. 

Untuk itu, ke depan, hal-hal begitu tidak perlu ke Pengadilan. Ini harus ada 

pengertian dari semua lini aparat penegak hukum. Baik dari Penyidik, Jaksa 

Penuntut Umum, maupun Hakim. 

Menurut Basrief yang juga merupakan mantan Wakil Jaksa Agung 

mengatakan, Kejaksaan diindikasikan akan menolak perkara-perkara kecil 

seperti ini. Terakhir dirinya mendapat laporan dari Jawa Tengah (Cilacap) 

mengenai kasus pencurian pisang yang dikaji ulang dan kemudian dihentikan. 

Basrief merasa dirinya harus meluruskan pemikiran yang ada di masyarakat. 

Selama ini, jika kasus sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan, 

masyarakat menganggap kasus itu harus ke Pengadilan. Padahal, kalau 

melihat Pasal 31 dan 39 KUHAP, Jaksa meneliti kembali layak atau tidaknya 

perkara itu dilimpahkan ke Pengadilan. 

Basrief mengatakan bahwa hal inilah yang terjadi di Kejaksaan Negeri 

(Kejari) Cilacap, Jawa Tengah. Ketika menerima pelimpahan tahap dua dari 

Polres Cilacap, Kejari Cilacap kembali mengkaji dan akhirnya menerbitkan 

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap dua tersangka 

pencurian pisang yang ternyata menderita keterbelakangan mental. Basrief 

menyayangkan Jaksa Agung tidak membakukan pernyataannya dalam sebuah 

Surat Edaran atau semacamnya. Meski demikian, Jaksa Agung seringkali 

mengingatkan aparatnya agar tidak mengabaikan hati nurani dalam 
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menangani perkara-perkara kecil. Hal itu dituangkan Basrief dalam perintah 

hariannya kepada seluruh jajaran Kejaksaan dalam Hari Bhakti Adhyaksa ke-

51. 

Sementara, menurut Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen
114

, 

berpendapat rasa keadilan yang berkembang di masyarakat sekarang ini 

membuat aparat penegak hukum menjadi sangat dilematis. Lihat saja, dalam 

kasus nenek Rasminah, pencurian sendal jepit oleh seorang pelajar, banyak 

pihak yang merasa seharusnya kasus tersebut jangan sampai ke Pengadilan. 

Padahal Penuntut Umum menganggap unsur-unsur pidana telah terpenuhi. 

Untuk menjawab kondisi yang seperti itu, Halus menyarankan Jaksa 

Agung perlu memberi petunjuk kepada seluruh jajarannya agar ketika 

menangani kasus-kasus seperti ini, Jaksa perlu mendengar dan mencermati 

secara kasuitas. Untuk kemudian menentukan langkah-langkah hukum 

dengan tidak mengenyampingkan aturan yang berlaku. 

Rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan tidak hanya 

sebatas berapa nilai yang telah ditetapkan semata, sebagaimana ditegaskan 

oleh Nawawi Arief dan Muladi yang dikutip oleh Ali Masyhar bahwa 

penggunaan hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk 

mengatasi masalah sosial, sesungguhnya termasuk dalam bidang kebijakan 

penegakan hukum. Sebagai masalah kebijakan (politik), maka penggunaan 

hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial tidak dapat dilakukan secara 

absolut (artinya bukan-satu-satunya jalan).
115

 Tidak ada absolutisme dalam 

bidang kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan 
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berbagai macam alternatif, karena memang politik hukum dapat dilihat dari 

dua sudut, yaitu politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum ialah 

usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu waktu. Politik hukum merupakan kebijakan 

dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan 

peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan 

untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk 

mencapai tujuan yang dicita-citakan.
116

 

Jaksa penuntut Umum dalam menjalan perannya sebagai penegak 

hukum haruslah berpedoman pada nilai keseimbangan, dimana tetap melihat 

keadaan korban maupun pelaku. Kasus tindak pidana ringan memang menjadi 

suatu problema, disatu sisi nilai yang dicuri atau yang yang menjadi 

permasalah memang tidak terlalu besar. Akan tetapi, nilai tersebut bisa sangat 

berarti bagi sebagian orang. 

Terdapat nilai Objektif dan Sukbektif terhadap suatu nilai. Contoh dari 

nilai objektif yaitu uang Rp.100.000,- bagi A yang memiliki penghasilan di 

atas Rp.3.000.000,- mungkin bukan nilai yang besar. Semua yang 

berpenghasilan di atas Rp.3.000.000,- sepakat mengatakan bahwa nilai 

tersebut bukanlah nilai yang sangat berarti, akan tetapi nilai Rp.100.000,- 

tersebut bisa sangat berarti bila mana kondisi keuangan A sedang dalam 

keadaan sulit atau jadwal gajian masih jauh, sedangkan A hanya memiliki 

uang Rp.100.000,- untuk memenuhi kebutuhannya sampai ia menerima gaji 

bulanannya. 
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Contoh kasus A di atas menunjukan bahwa dalam penegakan hukum di 

Indonesia, para penegak hukum tidak hanya melihat Undang-undang semata. 

Keadaan Tersangka atau Terdakwa ketika melakukan tindak pidana tetap 

harus menjadi pertimbangan para penegak hukum. 

Contoh menarik lainnya dapat diketahui dari apa yang dikemukan oleh 

Jaya Suprana yang dikutip oleh Ahmad Ali dan Wiwie Heryani (1997:13)
117

 

yang menyatakan bahwa: 

Keliru anggapan bahwa masyarakat Eskimo sama sekali tidak 

menggunakan lemari es. Lemari es cukup bermanfaat bagi 

masyarakat Eskimo dikawasan supradingin itu. Namun di sana, 

lemari es difungsikan bukan untuk mencegah makanan dan 

minuman menjadi beku akibat lingkungan udara alam luar 

maupun di dalam ruangan yang bisa jauh lebih dingin ketimbang 

di lemari es. Karena lemari es mampu menjaga temperatur di 

dalam dirinya tetap dingin agar makanan dan minuman tidak 

cepat membusuk, sekaligus mampu (kecuali di bagian kotak 

beku) menjaga suhu internal tetap di atas titik beku. 

 

Contoh di atas menunjukan bahwa sepintas secara logis tidak mungkin 

orang Eskimo membutuhkan lemari es, tetapi di dalam kenyataan justru 

membutuhkan. Begitu juga dengan pandangan seseorang tentang nilai, 

mungkin pendapatnya sangat besar, akan tetapi disuatu keadaan justru nilai 

yang kecil tersebut sangat berarti. 

Nilai subjektif yaitu pandangan pribadi seseorang tentang sebuah nilai 

tersebut. Sebagai contoh, Sepeda Ontel di zaman sekarang mungkin bukanlah 

suatu barang yang sangat mahal. Pandangan tersebut mungkin hanya bagi 

sebagian kalangan, akan tetapi pandangan individu yang lain tentu akan 

berbeda-beda. Sepeda Ontel akan sangat berarti bagi seseorang yang mana 

untuk melakukan bepergian atau mencari rizki menggunakan sepeda Ontel 
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tersebut. Disini sangat jelas terlihat perbedaan pandangan subjektif terhadap 

suatu nilai, sehingga  Bapak Sosiologi Hukum Modern, Rescoe Pound pernah 

menulis syair hukum sebagai berikut: 

Let us look the facts of human conduct in the face Let us look to 

economics and sociology an philosophy, and cease to assume 

that juris prundence is self-sufficent, Let us not become legal 

monks. 

(marilah kita mempelajari fakta-fakta tingkah laku manusia, 

marilah kita mempelajari ekonomi dan sosiologi dan filosofi dan 

berhenti untuk berasumsi bahwa Ilmu Hukum adalah sesuatu 

otonom, marilah kita tidak menjadi pendeta-pendeta hukum). 

 

Rasionalnya batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan memang 

sangat dibutuhkan, penggunaan patokan emas sebagai tolak ukur batas nilai 

terhadap tindak pidana ringan diharapkan mampu mengikuti perkembangan 

zaman, namun peran para penegak hukum juga sangat dibutuhkan agar tujuan 

hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terwujud.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan penelitian dan pembahasan mengenai 

Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada Tindak Pidana Ringan dalam KUHP, 

dapat ditarik Simpulan sebagai berikut: 

1.   Rasionalisasi batas nilai kerugian terhadap tindak pidana ringan 

haruslah memiliki patokan yang tegas namun fleksibel dan menyesuaikan 

perkembangan zaman. Oleh karena itu penggalian hukum Islam 

diakomodasi dalam menentukan rasionalisasi batas nilai kerugian pada 

tindak pidana ringan dengan menetapkan 1.1 gram emas menjadi patokan 

batas nilai kerugian tindak pidana ringan. Harga emas pada tanggal 7 

Juni 2016 pergramnya sebesar Rp. 554.000,- dengan demikian jika di 

Rupiahkan batas nilai kerugian tindak pidana ringan pada tahun 2016 

adalah sebesar kurang lebih Rp.600.000,-. Akan tetapi yang menjadi 

patokan bukanlah jumlah uangnya, melainkan 1.1 gram emas yang 

menjadi patokan. Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat juga tetap 

harus diperhatikan dalam penentuan rasionalisasi batas nilai kerugian 

tindak pidana ringan. Terdapat dua syarat dalam menentukan batas nilai 

kerugian tindak pidana ringan agar menjadi rasional yaitu syarat Absolut 

dan syarat Relatif. Syarat Absolut ialah 1.1 gram emas menjadi patokan 

dalam menentukan apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori 

tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa. 1.1 gram menjadi nilai 
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mutlak dalam menentukan batas kerugian tindak pidana ringan. Syarat 

Relatif yaitu syarat dimana dalam menentukan batas nilai kerugian tindak 

pidana ringan melihat keadaan sosiologis dari tersangka dan korban. 1.1 

gram emas yang menjadi syarat Absolut bisa berubah berdasarkan syarat 

relatif. Bisa jadi nilai dibawah 1.1 gram emas menjadi tindak pidana 

biasa bila mana barang yang dicuri itu adalah milik seseorang yang 

sangat miskin dan barang tersebut merupakan mata pencaharian dari 

korban, sehingga sangat dibutuhkan peran penegak hukum dalam 

merasionalkan batas nilai kerugian tindak pidana ringan. 

2.   Jaksa Penuntut memandang bahwa butuh patokan yang rasional dalam 

penentuan batas nilai kerugian tindak pidana ringan. Menurut Jaksa 

Penuntut Umum bahwa dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana 

ringan, Jaksa haruslah menggunakan hati nurani dan melihat nilai-nilai 

yang hidup di masyarakat. Sebelum adanya Perma No. 2 Tahun 2012, 

Jaksa Penuntut Umum masih berpedoman terhadap nilai Rp.250,- 

sebagai patokan batas nilai kerugian tindak pidana ringan. Padahal 

sejatinya, Jaksa Penuntut Umum harus mampu menafsirkan undang-

undang dengan nilai yang ada dimasyarakat. Jaksa Penuntut Umum 

terlihat sangat kaku dalam melakukan penegakan hukum. Jaksa Penuntut 

umum dalam menjalankan tugasnya sebagai Penuntut Umum tetap harus 

memperhatikan nilai keseimbangan dalam menentukan nilai kerugian 

pada tindak pidana ringan sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum. 

Terdapat nilai-nilai objektif dan subjektif terhadap suatu nilai barang. 

Nilai subjektif adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu nilai 
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barang. Setiap individu akan memiliki pandangan sendiri seberapa 

berharga dan pentingkan barang tersebut bagi dirinya, sedangkan nilai 

objetif ialah nilai yang semua hampir setiap orang memiliki pandangan 

yang sama terhadap nilai tersebut, akan tetapi bisa jadi disuatu keadaan 

pandangan terhadap suatu barang itu akan berbeda. Nilai Rp.100.000,- 

kecil bagi seorang yang memiliki pendapatan di atas Rp.3.000.000,-.  

Nilai Rp.100.000,- itu bisa sangat berarti bila mana pembayaran gaji 

yang akan diterima masih sangat jauh dan hanya Rp.100.000,- yang 

sedang dimilikinya, sehingga dibutuhkan peran Jaksa Penuntut Umum 

dan para penegak hukum dalam menetapkan batas nilai kerugian ada 

tindak pidana ringan agar bisa menjadi rasioanal. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait penelitian 

rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan dalam KUHP 

adalah sebagai berikut: 

1.   Diharapkan kepada Pemerintah agar dalam menentukan batas nilai 

kerugian tindak pidana ringan tidak lagi menggunakan patokan jumlah 

uang. Penggunaan 1.1 gram emas sebagai patokan bisa digunakan dalam 

merasionalkan batas nilai kerugian tindak pidana ringan. 

2.   Dibutuhkannya kebijaksanaan para penegak hukum, salah satunya Jaksa 

Penuntut Umum dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana 

ringan. Jaksa Penuntut Umum diharapkan tidak hanya menjalankan 

peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi Jaksa Penuntut 

Umum dituntut untuk mampu menegakkan keadilan berdasarkan 
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Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam menentukan batas nilai 

kerugian tindak pidana ringan, Jaksa Penuntut Umum harus mengetahui 

secara detail keadaan dari tersangka maupun korban saat kasus tersebut 

terjadi. 

3.   Ide keseimbangan harus digunakan agar tercipta formulasi yang adil, 

sehingga bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat/korban (victim,) 

tidak hanya kepada pelaku. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP 

 

Pedoman Wawancara Untuk Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada Tindak Pidana 

Ringan Dalam KUHP 

 

Identitas Responden 

Nama Informan   : Jaka, S.H 

Tempat,Tgl lahir  : Tegal, 17 Oktober 1955 

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan   : Jaksa 

Pendidikan Terakhir : S1 

No Telp./HP  : 0816657292 

 

Daftar Pertanyaan : 

1.  Bagaimana pandangan Bapak sebagai Jaksa Penuntut Umum terkait batas 

nilai kerugian Tindak Pidana Ringan? 

Jawaban : Batas Nilai Kerugian Tindak Pidana Ringan sudah seharusnya 

memiliki patokan yang rasional, mengingat belum adanya batasan nilai 

kerugian tindak pidana ringan yang dapat mengikuti perkembangan 

zaman. 

2. Bagaimana pandangan bapak terkait penyelesaian perkara-perkara kecil 

seperti pencurian kapuk randu, buah kakao yang diproses seperti tindak 

pidana biasa? 



 

  

 

 

Jawaban: dalam penegakan hukum, kita tetap harus melihat keefektvitasan 

penegakan hukum pidana itu sendiri, terkait pencurian kapuk randu dll. 

Alangkah baiknya jika perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah. 

3. Apa alasan bapak mengatakan bahwa perkara kecil sebaiknya diselesaikan 

secara musyawarah? 

Jawaban: menegakkan hukum tidak hanya menjalankan hukum tertulis 

semata, hukum yang hidup di masyarakat tetap harus diperhatikan dan 

digali nilai-nilainya. Kita tidak bisa kemudian meninggalkan hukum yang 

ada di masyarakat, apakah perbuatan tersebut merupakan suatu 

perbuatan tercela atau bukan. Terkait perkara di atas, saya yakin bahwa 

menurut warga setempat itu bukanlah suatu perbuatan tercela, apalagi 

tindak pidana. 

4. Bagaiaman menurut bapak terkait pertimbangan yang dalam mendakwa 

nyonya manisih menggunakan patokan batas nilai kerugian sebesar 

Rp.250,-? 

Jawaban: di zaman sekarang, nilai Rp.250,- bukanlah nilai yang sangat 

besar. Mengingat perkembangan ekonomi yang semakin maju. Jadi 

menurut saya, sangat disayangkan ketika nilai tersebut yang menjadi 

pertimbangan. Biaya pembuatan berkas perkara saja melebihi dari nilai 

barang yang dicuri, sehingga sebaiknya diselesaikan secara 

kekeluargaan. 

5. Apakah menurut Bapak Jaksa yang mendakwa tersebut tidak menggali 

nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat? 



 

  

 

 

Jawaban: menurut saya Jaksa Penuntut Umum tersebut tetap melihat 

nilai-nilai yang ada di masyarakat, akan tetapi belum adanya aturan pada 

tahun 2009 terjadinya kasus Nyonya Manisih, membuat Jaksa tersebut 

sampai melimpahkan ke Pengadilan. Karena Jaksa tidak bisa menolak 

perkara yang masuk. 

6. Bagaimana menurut bapak terkait nilai Rp.2.500.000,- yang dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung? 

Jawaban: pada saat sekarang, nilai tersebut masih rasional untuk 

digunakan, akan tetapi butuh pemikiran lagi di masa yang akan datang. 

Mengingat nilai mata uang yang selalu berubah-ubah. 

7. Apakah bapak setuju terkait penggunaan emas sebagai patokan batas nilai 

kerugian pada tindak pidana ringan? 

Jawaban: menurut saya emas belum terlalu rasional, mengingat disetiap 

provinsi harga emas berbeda-beda. Tetapi penggunaan emas lebih 

rasional dibandingkan dengan uang, tetapi saya berharap agar kelak ada 

pemikiran hukum terbaru yang sangat rasional terkait batas nilai 

kerugian tindak pidana ringan. 

 


