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BEBERAPA PANDANGAN SEPUTAR

PEDOMAN PEMIDANAAN

“Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk

mengurangi Disparitas Pemidanaan yang Tidak

Bertanggungjawab (Unwarranted Disparity)”

“Pedoman Pemidanaan ini jangan sampai

menghilangkan kemandirian hakim (judiciary 

independence)”
“Pedoman Pemidanaan ini harus

membantu hakim mewujudkan keadilan

yang proporsional”

“Pedoman Pemidanaan ini pada satu sisi harus

mengurangi disparitas pidana, namun di sisi

lain tetap harus mempertahankan

kemandirian hakim (judiciary independence)”



FILOSOFI PEDOMAN PEMIDANAAN

Kemandirian Hakim 
(Judiciary Independence)

Mengurangi Disparitas

(Reducing Unwarranted Disparity)

Pendekatan yang 

Konsisten

(Consistency of 

Approach)



Pedoman Pemidanaan Mahkamah Agung

Prinsipnya:

Memastikan semua hakim menggunakan tahapan yang sama/konsisten dalam menentukan

berat ringannya pidana (Consistency of Approach)

Sifatnya:

• Flexible

• Tidak menghilangkan kemandirian hakim (judiciary independence), hakim diberi

keleluasan (independensi) untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang

akan dijatuhkan (dengan adanya rentang-rentang pemidanaan).

Mempertimbangkan, antara lain:

1. Besarnya Kerugian Keuangan Negara;

2. Tingkat Kesalahan Terdakwa;

3. Dampak yang dihasilkan dari tindak pidana;

4. Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana;

5. Besarnya Pengembalian Kerugian Negara oleh Terdakwa;

6. Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan.

KARAKTERISTIK PEDOMAN 

PEMIDANAAN MAHKAMAH AGUNG



PEDOMAN PEMIDANAAN MAHKAMAH 

AGUNG…

Tahapannya KONSISTEN

Penerapannya

Independen



BEBERAPA PERTANYAAN SEPUTAR 

PEDOMAN PEMIDANAAN



Apakah pedoman ini disusun untuk semua jenis tindak

pidana dalam UU Pemberantasan Korupsi?

Tidak. Pedoman Pemidanaan ini hanya untuk perkara Pasal 2 dan 

3 UU Pemberantasan Korupsi

Kapan Pedoman ini digunakan/dipakai oleh hakim?

Pedoman ini digunakan/dipakai setelah hakim menyatakan

Terdakwa bersalah dan semua unsur terbukti. Pada saat hakim 

akan menentukan besaran atau berat ringannya pidana, hakim 

dibantu dengan Pedoman Pemidanaan ini. 

Apakah pedoman ini mengatur permasalahan eksekusi

putusan pidana? Misalnya mengenai eksekusi pidana

tambahan uang pengganti?

Tidak. Pedoman Pemidanaan ini berfungsi untuk membantu hakim 

dalam menentukan berat ringannya pidana / pemberian

pidana (straftoemeting) pada putusannya.



Apakah pedoman ini mencakup/membahas tentang

perbedaan unsur Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi? 

Misalnya perbedaan unsur “memperkaya” dengan

“menguntungkan”; atau unsur “kerugian negara” dengan

“perekonomian negara”?

Tidak. Sebab fungsi dari Pedoman Pemidanaan ini adalah untuk

membantu hakim dalam menentukan berat ringannya

pidana/pemberian pidana (straftoemeting) pada perkara Pasal 2 

dan 3 UU Pemberantasan Korupsi. Pedoman ini tidak mengatur

tentang pembuktian unsur atau tafsir unsur dari pasal-pasal

tersebut.



Apakah pedoman ini berlaku juga bagi subjek hukum

korporasi?

Tidak. Pedoman Pemidanaan ini hanya berlaku terhadap Terdakwa

yang merupakan subjek hukum Orang [Ps. 4 PERMA].

Pada Pedoman Pemidanaan ini ditemukan angka-angka

seperti besarnya penjara, denda, kerugian keuangan negara. 

Apa dasar penentuan angka-angka tersebut?

Besaran angka-angka tersebut ditentukan berdasarkan hasil 1) 

indeksasi putusan hakim; dan 2) survey persepsi korupsi

yang telah dilakukan. Adapun matriks rentang pemidanaan [Ps. 12 

PERMA dan Lampiran Tahap III] ditentukan dengan membagi

rentang pidana/ancaman pidana (strafmaat) pada Pasal 2 dan 3 

UU Pemberantasan Korupsi ke dalam jumlah kategori kerugian

keuangan negara dan kategori tingkat kesalahan, dampak, dan 

keuntungan yang tercantum pada Pedoman Pemidanaan.



Apakah pedoman ini juga mengatur tentang penjatuhan

pidana tambahan? Misalnya, besarnya pidana tambahan

uang pengganti?

Tidak. Titik berat (fokus) dari Pedoman ini adalah untuk

membantu hakim menentukan pemberian pidana pokok, yaitu

penjara dan denda. Mengenai pidana tambahan, misalnya tentang

uang pengganti, Mahkamah Agung sudah memiliki PERMA 5 Tahun

2014. Selain itu, Pedoman ini juga tidak mengurangi kewenangan

hakim menjatuhkan pidana tambahan lainnya [Ps. 20 PERMA].

Bagimana jikaTerdakwa merupakan Justice Collaborators?

Jika Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice 

Collaborators), Terdakwa dapat dijatuhkan pidana penjara yang 

paling ringan di antara terdakwa lainnya [Ps. 18 PERMA jo. Ps. 

1 angka 9 PERMA jo. SEMA 04/2011]



Apakah Pedoman Pemidanaan ini ditujukan untuk

memperberat hukuman pada pelaku tindak pidana korupsi?

Tidak. Pedoman Pemidanaan ini sama sekali tidak bertujuan baik

untuk memperberat maupun memperingan pidana bagi pelaku

korupsi. Tujuan dari Pedoman Pemidanaan ini adalah mewujudkan

keadilan yang proporsional serta mengurangi angka

disparitas pemidanaan (unwarranted disparity)

Bukankah Pedoman Pemidanaan ini akan menghapuskan asas

kemandirian hakim (judiciary independence)?

Tidak. Pendekatan yang digunakan dalam Pedoman ini adalah model 

Pendekatan Tahapan yang Konsisten (Consistency of Approach). Jadi 

yang menjadi titik berat adalah setiap hakim akan melalui tahapan-

tahapan yang sama (konsisten) ketika menentukan berat ringan

atau besaran pidana. Selain itu, Pedoman ini juga menggunakan

model rentang pidana (range) sehingga masih ada ruang bagi

diskresi hakim untuk menentukan pidana yang dijatuhkan.



Lalu bagaimana jikaTindak Pidana Korupsi dilakukan

bersama-sama denganTindak Pidana lainnya secara

kumulatif (concursus), misalnya dengan Pencucian Uang?

Dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak boleh

kurang dari berat ringannya pidana yang telah ditentukan

berdasarkan Pedoman ini. Jadi, jika Korupsi dilanjutkan dengan

TPPU, hakim tetap menghitung berat ringannya pidana

korupsi berdasarkan pedoman ini, lalu disesuaikan dengan

pemberatan pidana karena Terdakwa juga telah melakukan TPPU. 

[Ps. 19 PERMA jo. Ps. 15 PERMA]

Pada Lampiran Tahap IV Pedoman Pemidanaan ini telah

dicantumkan keadaan memberatkan/meringankan. Apakah

hakim boleh menambahkan keadaan

memberatkan/meringankan dari yang telah diatur ?

Boleh. Hakim diperkenankan terus menggali dan menambahkan

keadaan-keadaan tersebut secara kasuistis dengan memperhatikan

sifat baik dan jahat dari Terdakwa [Ps. 13 ayat (2) PERMA]



KERANGKA PEDOMAN

Kerugian
Keuangan

Negara

Kesalahan, 
Dampak, 

dan 
Keuntungan

Rentang
Penjatuhan

Pidana

TAHAP I

TAHAP II

TAHAP III



TAHAP I

TAHAP II

TAHAP III



X

X

X

X



Lampiran Pedoman Pemidanaan [Ps. 5 ayat (2) PERMA]

Lampiran PERMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari PERMA ini.

Tahapan Pedoman Pemidanaan [Ps. 5 ayat (1) PERMA]

I. Menentukan kategori kerugian keuangan negara;

II. Menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;

III. Menentukan rentang penjatuhan pidana;

IV. Mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan

meringankan;

V. Menjatuhkan Pidana; dan

VI. Mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan

penjatuhan pidana.

TATA CARA PENGGUNAAN



TATA CARA PENGGUNAAN

No. Tahapan PERMA
Lampiran 

PERMA

1 Menentukan Kategori Kerugian Negara Ps. 6 Tahap I

2
Menentukan Tingkat Kesalahan,

Dampak, dan Keuntungan
Ps. 7-11 Tahap II

3
Menentukan Rentang Penjatuhan

Pidana
Ps. 12 Tahap III

4
Mempertimbangkan Keadaan-Keadaan

yang Memberatkan dan Meringankan
Ps. 13-14 Tahap IV

5 Menentukan Besaran Pidana Ps. 15-17 Tahap V

6

Mempertimbangkan Ketentuan Lain

yang berkaitan dengan Penjatuhan

Pidana

Ps. 18-19 Tahap VI



I. Menentukan Kategori Kerugian Negara [Ps. 6 PERMA]

TATA CARA PENGGUNAAN



TATA CARA PENGGUNAAN



II. MenentukanTingkat Kesalahan, Dampak, dan 

Keuntungan [Ps. 7-11 PERMA]

Pasal 7 PERMA:

Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi ke dalam 3 

(tiga) kategori sebagai berikut:

a. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi;

b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sedang;

c. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah.

TATA CARA PENGGUNAAN
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Pasal 11 PERMA:

1) Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan

dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak,

dan keuntungan yang paling banyak.

2) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan,

dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada

beberapa atau seluruh kategori, hakim menentukan berada

pada tingkat sedang.

BAGAIMANA JIKA ASPEK-ASPEK 

TERSEBUT TERSEBAR PADA 

BEBERAPA KATEGORI? 



Pasal 11 PERMA

(lanjutan…)



III. Menentukan Rentang Penjatuhan Pidana [Ps. 12 

PERMA]

Pasal 12 PERMA:

1) Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Tahap III dengan menyesuaikan

antara:

i. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian

negara (Tahap I); dan

ii. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan (Tahap II).

TATA CARA PENGGUNAAN
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IV. Mempertimbangkan Keadaan-Keadaan yang

Memberatkan dan Meringankan [Ps. 13-14 PERMA]

Pasal 13 PERMA:

1) Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan

keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan

memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tahap IV.

2) Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta

persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1).

TATA CARA PENGGUNAAN



TATA CARA PENGGUNAAN



…Lanjutan



…Lanjutan



V. Menentukan Pidana/Penjatuhan Pidana [Ps. 15-17

PERMA]

Pasal 15 PERMA:

1) Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rentang

penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 (Tahap

III).

2) Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan

keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 (Tahap IV).

TATA CARA PENGGUNAAN



TATA CARA PENGGUNAAN



VI. Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang berkaitan

dengan Penjatuhan Pidana [Ps. 18-20 PERMA]

Pasal 18 PERMA:

Dalam hal terdakwa merupakan justice collaborators, hakim dapat

menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara

terdakwa lainnya [jo. Ps. 1 angka 9 PERMA jo. SEMA 04/2011]

Pasal 19 PERMA:

Dalam hal terjadi samenloop/concursus/gabungan tindak pidana,

pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari besaran pidana

yang telah ditentukan berdasarkan Pedoman Pemidanaan ini.

Pasal 20 PERMA:

Pedoman Pemidanaan ini tidak mengurangi kewenangan hakim

untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya.

TATA CARA PENGGUNAAN



TATA CARA PENGGUNAAN



TATA CARA PENGGUNAAN

… Lanjutan.



Kesimpulan
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 Perma diwajibkan penggunaan bagi para Hakim 

dalam menerapkan pasal 2 dan Pasal 3 UU tipikor

 Sifatnya Wajib tapi tidak menghilangkan

kemandirian Hakim yang bertujuan agar Hakim 

Konsisten dalam menjatuhkan pemidanaan bagi

kasus serupa

 Menghilangkan disparitas putusan Hakim.
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TERIMA KASIH


