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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Salah satu jenis pidana pokok yang paling lama adalah pidana penjara 

seumur hidup. Di dalam KUHP, ketentuan umum tentang pidana seumur hidup 

diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan : 

(1) Pidana penara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu 

(2) Pidana Penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling 

lama lima belas tahun berturut-turut 

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh 

tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dipidananya hakim boleh 

memilih antara pidana mati, pidana seumur  hidup,  dan pidana   penjara  

selama waktu  tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun 

dilampaui  tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena 

ditentukan pasal  52 

(4) Pidana penjara dalam waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua 

puluh tahun 

Pidana penahanan hidup akan secara konsisten dihadapkan dengan 

masalah pertempuran yang penuh rasa kemanusiaan. Dari satu perspektif 

penahanan kehidupan digunakan sebagai persetujuan menindas untuk 

memberikan keamanan kepada jaringan dari tindakan dan praktik yang dipandang 

berbahaya. Bagaimanapun, sekali lagi, penahanan keberadaan sehari-hari 

menyangkal tahanan pilihan untuk mengakhiri kehidupan kriminal mereka.  
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Pada kenyataannya, gagasan KUHP saat ini selamanya belum 

dikendalikan, namun oleh dan oleh eksekusinya secara umum akan mencoba 

menyesuaikan diri dengan kerangka kerja perbaikan yang difokuskan. Hal ini 

dilakukan untuk mengatasi situasi yang tidak dapat didamaikan dalam gagasan 

restoratif yang diatur menuju pemulihan dan resosialisasi tahanan untuk 

mengunjungi kembali masyarakat dan antusiasme untuk mengisolasi tahanan dari 

jaringan dalam jangka waktu yang signifikan. Ketelahan sangat penting dalam 

mengambil gander pada motivasi di balik pembiayaan yang tidak berarti 

mengisolasi pelakunya dari masyarakat untuk peregangan waktu yang signifikan 

untuk penjelasan pelanggaran hukum. Terlepas dari kenyataan bahwa subsidi 

disetujui sebagai hasil dari demonstrasi yang melanggar hukum, itu cukup besar 

dan eksekusi harus menganggap tahanan sebagai orang yang merupakan objek 

eksekusi.  

Pokoknya tidak ada demonstrasi yang benar-benar terus-menerus 

mengganggu masyarakat dan tidak ada pelaku dari kesalahan memiliki perilaku 

buruk total atau benar-benar tidak dapat disalvageable. Dalam hal bahwa jadi 

kebenaran dari masalah ini adalah bahwa itu hanyalah pernyataan yang salah 

ketika hukuman penjara diterapkan secara eksklusif untuk kesulitan kesempatan 

seseorang selama masa jabatan tanpa memungkinkan kesempatan untuk 

mengunjungi kembali masyarakat. Bukankah ini toko yang secara umum akan 

mengabaikan kebebasan dasar seseorang, untuk menjadi hak istimewa khusus 

untuk kesempatan bahwa sesuai hukum diamankan oleh kenyataannya.. 
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        Situasi penjahat yang tahan lama dalam kerangka pemerataan pidana 

publik masih diamati sama pentingnya dengan metode untuk menangani 

kesalahan, jelas dari banyak pelanggaran yang dikompromikan dengan penahanan 

jiwa. Penanganan kezaliman memanfaatkan hukum pidana adalah jalan yang 

paling mapan seperti halnya pembangunan manusia itu sendiri. 

            Menurut Tongat,  bahwa keberadaan pidana penjara seumur hidup 

cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi 

fungsi pidana untuk pencegahan kejahatan (Tongat 2004). 

          Orientasi terhadap fungsi hukum pidana sebagai refleksi pencegah 

kejahatan tanpa memperhatikan sisi perubahan atau perbaikan bagi terpidana 

penjara seumur hidup, sudah sepatutnya harus diperhatikan kembali. Sebab hal ini 

sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia yang selalu mengutamakan aspek keseimbangan, sebagaimana tertulis 

pada sila kelima Pancasila sebagai ideologi bangsa yakni: “Keadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia”. Berdasarkan sila tersebut seharusnya perlindungan 

tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat saja, akan tetapi 

perlindungan bagi terpidana juga menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. 

Oleh sebab itu, perlindungan bagi pelaku dan keluarganya juga menjadi hal yang 

urgen untuk ditelaah kembali. 

          Dilihat dari konsepsi pemasyarakatan, kedudukan pidana seumur hidup 

dalam sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan “Perampasan 

Kemerdekaan” seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai 
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sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan 

readaptasi sosial. 

             Landasan persetujuan pidana dalam KUHP mengandung hasil yuridis 

yang konsisten menjadi tujuan di balik penerapan berbagai macam, rencana 

permainan dan metode beban assent pidana. Karena pertimbangan tersebut, 

ternyata sudah jelas kepada ahli ekuitas pidana atas situasi ini bahwa kewenangan 

yang ditunjuk untuk memaksa salah satu jenis persetujuan pidana, baik pidana 

esensial maupun ekstra sebagaimana terut dinyatakan dalam Pasal 10 KUHP 

kepada termohon yang dalam pendahuluan ditunjukkan secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana. 

 Pengaturan pidana berakar dalam yang terkandung dalam KUHP saat ini 

ada di lubang antara apa yang seharusnya dan kondisi asli. Sebagai bangsa yang 

bergantung pada Pancasila seharusnya dalam menyusun pendekatan publik dan 

kenegaraan, khususnya di bidang hukum pancasila sebagai premis atau pendirian. 

Jadi pemikiran atau nilai atau paritas menyegarkan setiap strategi otoritatif 

termasuk pendekatan kriminal yang berlangsung lama. Selanjutnya penjahat yang 

bertahan lama disimpan dengan alasan bahwa itu tetap penting terutama terhadap 

pelaku kesalahan asli dengan tujuan akhir untuk mengamankan jaringan, namun 

kebutuhan untuk memastikan jaringan tidak diharapkan untuk mengabaikan atau 

membatalkan asuransi orang. Dalam paritas terhormat keamanan orang dan 

jaringan dalam hukuman penjara harus disesuaikan. Dengan cara ini, dengan 

asuransi integratif, hukuman penjara belum dirasakan dan didukung. 

B. Rumusan Masalah  
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            Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka  penelitian ini 

di dasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut : 

     1.  Bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengatur Tentang 

Hukuman Pidana Seumur Hidup  ? 

     2.  Bagaimanakah Pengaturan Hukuman Pidana Seumur Hidup Di Luar Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana  ? 

C. Tujuan  Penelitian 

        Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah  : 

      1. Untuk mengetahui Tentang pengaturan Hukuman Pidana Seumur Hidup  

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

      2.  Untuk mengetahui Tentang Pengaturan Hukuman  Pidana Seumur Hidup 

Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 

khususnya yang berkaitan dengan Pengaturan Sanksi Pidana Seumur 

Hidup  

2. Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan kepada pihak aparat 

penegak hukum, khususnya dalam pengenaan sanksi Pidana Seumur 

Hidup 

 


