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HUKUM PIDANA

A. Ruang Lingkup Pengetahuan Hukum Pidana

(Normatif)

B. Materi Hukum Pidana
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Ruang Lingkup Pengetahuan Hk Pid (Normatif)

1. Pengetahuan Hukum Pidana Positif di dalam dan

di luar KUHP

2. Pengetahuan Hukum Pidana tidak Tertulis
(Hukum Pidana Adat)

3. Pengetahuan Hukum Pidana Asing

4. Pengetahuan Hukum Pidana dalam

Pengembangan (Konsep KUHP)
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Materi Hk Pid
1. Ruang Lingkup Hk Pid I

a. Hub Ilmu Hk Pid dg Ilmu-ilmu Sos lain

b. Fungsi/Tuj & Objek Ilmu Hk Pid

c. Pengertian & Jenis2 Hk Pid

2. Sumber-sumber Hk Pid Ind

a. Sumber Hk Pid Tertulis

1) Riwayat Singkat KUHP

2) Perubahan & Perkemb KUHP

b. Sumber Hk Pid Tidak Tertulis
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3. Ruang Berlakunya Hk Pid
a. Menurut Waktu (Asas Legalitas)
b. Menurut Tpt

4. Tindak Pid
a. Pengertian
b. Unsur-Unsur
c. Jenis-jenis
d. Sifat Melawan Hk
e. Kausalitas

5. Pertanggungjawaban Pid
a. Kemampuan Bertanggungjawab
b. Dolus-Culpa
c. Error
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6. Percobaan & Penyertaan

7. Concursus & Recidive

8. Alasan Penghapus Pid & Alasan Gugurnya

Penuntutan

a. Alasan Pembenar

b. Alasan Pemaaf

c. Alasan hapusnya Penuntutan

9.  Pid dan Pemidanaan
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Hub Ilmu Hk Pid dg Ilmu2 Sosial Lainnya

• Ilmu Hk Pid ------------------------- Kriminologi

• Ilmu Hk Pid ------------------------- Sosiologi

• Ilmu Hk Pid ------------------------- Viktimologi

• Ilmu Hk Pid ------------------------- Penologi

• Ilmu Hk Pid ------------------------- Ekonomi

• Ilmu Hk Pid ------------------------- Forensik
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Fungsi/Tuj Objek Ilmu Hk Pid

Fungsi :
1. Fungsi Umum

Sama dg Fungsi Hk lainnya : Mengatur hidup
kemasyarakatan

2. Fungsi Khusus
- Melindungi kepentingan hk
- Menjatuhkan sanksi berupa pid : Fungsi Preventif
- Alat social control : Bersifat subsidair

Ultimum Remedium
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Objek Ilmu Hk Pid --------- Hk Pid

Tujuan Ilmu Hk Pid :

Menyelidiki Pengertian Objektif dr Hk Pid Positif:

1. Interprestasi

2. Konstruksi

3. Sistematik
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Pengertian & Jenis2 Hk Pid

Pengertian Hk Pid :

• Sudarto :

- Perbuatan memenuhi syarat2 ttt

- Pid

• Moeljatno :

Bag dr keseluruhan hk yg b’laku di suatu neg yg
mengadakan dsr2 & aturan u/ :

- menent perbuatan yg dilarang & menent sanksi pid

- menent kpn & dlm hal apa sanksi dpt dijthkan

- Menent cara pengenaan pid.
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• Mezger :

Aturan hk yg mengikatkan kpd suatu perbuatan yg

memenuhi syarat2 ttt suatu akibat yg berupa pid

• Simons :

- Keseluruhan larangan atau peruntah yg o/ neg diancam

dg nestapa y/ suatu pid apabila tdk ditaati

- Keseluruhan perat yg menetapkan syarat2 u/ pjthn pid

- Keseluruhan ketent yg mbrikan dsr u/ penjatuhan &

penerapan pid.
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• Van Hamel :

Semua dsr2 & aturan2 yg dianut o/ suatu neg dlm

menyelenggarakan ketertiban (rechtsorde) y/ dg

melarang apa yg bertentangan dg hk &

mengenakan suatu nestapa kpd yg melanggar

larangan2 tsb.
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Jenis2 Hk Pid

1. Hk Pid dlm arti Objektif (Ius Poenale) & Hk Pid
dlm arti Subjektif (Ius Puniendi)

2. Hk Pid Umum & Hk Pid Khusus

3. Hk Pid dlm arti Materiil & Hk Pid dlm arti Formal

4. Hk Pid Tertulis & Hk Pid tdk Tertulis

5. Hk Pid yg dikodifikasikan & Hk Pid yg
dikodifikasikan

6. Hk Pid Int & Hk Pid Nas
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Sumber Hk Pid Ind

A. Sumber Hk Pid Tertulis
1. Sumber Hk Pid yg dikodifikasikan (KUHP)

1809 : Bld memp KUHP sendiri

1810 : Code Penal Perancis

1811 : Bld dijajah Perancis (b’laku CP Prancis)

1813 : Bld merdeka tp tetap b’laku CP Prancis

1 Jan 1867 : WvSE S. 1866 No. 55

1 Jan 1873 : Ord. 6 Mei 1872 WvSI S.1872 No.85
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1881 : CP Bld slesai,S.No.35 b’laku 1 Sept 1886

1915 : K.B. 15 Oct 1915 WvSNI (konkordansi)

1 Jan 1918 : KB. 4 Mei 1917 No, 46 WvSNI berlakuS.
1917 No, 497 (Unifikasi Hk Pid)

- GR S. 1917 No. 708

- DR S. 1917 No. 741

- VI S. 1917 No. 749
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• Masa Pendudukan Jepang

-Osamu Seirei No. 1 Th  2602 : berlaku tgl 7 bln 3
th Syoowa (2602), 7 Maret 1942 Ps 3

-Gunsei Keizirei : berlaku 1 Juni 1944 (ps 43)

• Indonesia Merdeka

-Ps II & IV Aturan Peralihan UUD 1945

- PP No. 2 tgl 10 Oct 1945 Ps 1, “semua perat. yg
ada sampai 17 Agt 1945 msh b’laku”

( WvSNI S. 1915 No. 732 & Gunsei Keizirei)
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- UU No. 1 Th 1946, 26 Feb 1946

Psl I : Memp 2 fungsi m’hapuskan & m’mulihkan
(Han Bing Siong) : WvSNI

Ps V : sbg Toetsteen

- Sudarto & Han Bing Siong

- Moeljatno & Oemar Seno Adji

Ps VI : WvSNI ------ WvS (KUHP)

Ps IX – XVI : Pembentukan/Penamb delik br

Ps XVII : KUHP berlaku u/ Jawa & Madura
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- PP No. 8 Th 1946 : KUHP berlaku jg u/ Sumatera 8
Agt 1946, smtr u/ wil diluar itu (NICA, 29-9-45)
blaku WvSNI

Pemerintahan NICA mengadakan perubahan :
penambahan Ps 570, S. 1945 No. 135 &
perubahan WvSNI menjadi WvSVI mulai 22 Sept
1958

- UU 73 th 1957, 20-9-1958 : unifikasi Hk Pid mulai
29 Sept 1958
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Bbrp perubahan dlm KUHP :
a. UU No. 1 th 1960 ttg Perubahan KUHP

merubah ancaman pid dlm Ps 188, 359 & 360
KUHP mjd penjara 5 th atau kurungan 1 th

b. PERPU No. 16 Th 1960 ttg Bbrp Perubahan Dlm
KUHP (UU No. 1 Th 1960 --- UU No. 16 Prp 1960),
merubah vijf en twintig gulden mjd Rp 250,-

c. PERPU No. 18 Th 1960 ttg Perubahan Jml Pid
Denda ( UU No. 1 th 1961 --- UU No. 18 Prp 1960),
melipatgandakan 15 x stiap jml ancaman pid
Denda
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d. PENPRES no. 1 th 1965 (UU No. 5 th 1969 – UU

No. 1 Pnps 1965), memasukan Ps 165 a ke dlm

KUHP

e. UU No. 7 th 1974 ttg Penertiban Perjudian

f. UU No.6 th 1976 ttg Perluasan Kej Penerbangan

g. dll
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2. Sumber Hk Pid yg tdk dikodifikasi

- UU NO. 7 Drt. 1955 ttg TPE

- UU NO. 22 th 1997 ttg Narkotika

- UU NO. 20 th 2001 ttg Pemberantasan Korupsi

- DLL.
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B. SUMBER HUKUM PIDANA TIDAK TERTULIS
1. UU No. 1 Drt. 1951 PS 5 AYAT 3 Sub b.

a. YG TDK MEMPUNYAI BANDINGNYA DG KUHP
1)Suatu perbuatan yg melanggar hk yg hdp;
2)Perbuatan tsb tiada bandingnya DLM KUHP;
3)Perbuatan tsb msh tetap blaku u/ kaula-kaula & org2
itu
Ancaman pid : pid adat dg pid pengganti 3 bln penjara &
atau denda Rp. 500.
10 th penjara bila pid adat dipandang melebihi pid
pengganti tsb & pid adat tsb sdh tdk selaras lg.

b. YANG MEMPUNYAI BANDINGNYA DN KUHP
Ancaman pid : mnrt KUHP
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TEMPUS DELICTI

I.PASAL 1 (1) KUHP (ASAS LEGALITAS)

A. Latar Belakang

Pd sekitar abad XVIII sblm pchnya revolusi Perancis, di
Perancis pd khususnya, & di negara-negara lain umumnya
Raja-Raja mempunyai kekuasaan yg mutlak tdk didsrkan UU.

Kesewenang2n para Raja tercermin dlm putusan2 para
Hakim. Pd wkt itu tdk ada kepastian perbuatan2 mana yg
dilarang & mana yg dibolehkan serta jenis pid yg boleh
dijatuhkan hakim. Tdk ada kepastian Hk (Rechtszekerheid)
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1789 pecah Revolusi Perancis
1791, Code Penal Perancis terbentuk (dipengaruhi
pemikiran Beccaria), tdk bertahan lama.
1810, Code Penal Perancis yg baru terbentuk (dipengaruhi
pemikiran Bentham)
Ps 4 : Asas Nullum Delictum, kemudian dlm WvS Belanda
menjadi Ps 1 (1)
Nullum Delictum pertama kali dikemukakan o/ John Paul
Anselm von Feuerbach dlm bukunya Lherbuch des
Peinlichen Recht 1801. Didsrkan pd teori Psychologischen
zwang yg bertujuan u/ membatasi hasrat manusia u/
berbuat jahat & ancaman hkmn itu bersifat preventif.
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B. Asas Legalitas sbg tiang hk pid (cornerstones)

Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege
Poenali. Ps 1 (1) KUHP : Geen fit is strafbaar dan uit
kracht van eene daaraan, voorafgegane wettelijke
strafbepaling (Tiada suatu perbuatan dpt dipid kec
atas kekuatan aturan pid dlm peraturan perUUan yg
telah ada sblm perbuatan dilakukan)

Dlm hk acara pid : Ps 3 KUHAP
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C. Arti Asas Legalitas

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih
dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan
UU.

2. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak
boleh digunakan analogi

3. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut (tidak
berlaku retroaktif)
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Dengan berlakunya Asas Legalitas UU mempunyai 2 fungsi :

1. Fungsi Instrumental

dalam batas-batas yang ditentukan uu,

pemerintah boleh menjalankan kekuasaannya.

-Asas Oportunitas thd penuntutan(Perancis,

Belgia, Belanda)

-Asas Legalitas thd penuntutan

(Jerman, Austria, Spanyol)

2. Fungsi Melindungi
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II. Ps 1 (2) KUHP

Pengecualian atas ketentuan tdk boleh berlaku
surut : Ps 1 (2) KUHP, syarat :

a. Perubahan UU terjadi setelah TP dilakukan;

b. UU yg lama menguntungkan bagi terdakwa

Inggris : UU yg berlaku pd waktu TP dilak.

Swedia : yg berlaku a/ UU baru
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Ad. a. 3 teori ttg perubahan UU

1. T. Formil (Simons)

Tjd perubahan dlm teks UU

2. T. Materil Terbatas (van Geuns)

Tjd perubahan keyakinan hk dlm hk pid & bkn krn
keadaan, H.R. 6 Januari 1936, Landbouw Crisiswet

3. T. Materil Tdk Terbatas (H.R)

Setiap perubahan dlm Per-UU-an

H.R. 5 Des 1921 : Rumah Sewa

H. R. 1906 : perbuatan cabul
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Ad. b. Arti menguntungkan atau meringankan :

Hrs diartikan seluas2nya, tdk hanya mengenai
pidananya sj, melainkan jg mengenai segala sesuatu
dr peraturan itu yg mempunyai pengaruh thd
penilaian sesuatu TP. Bgmn dg kasus UU no. 31/1999
ttg pemberantasan Korupsi?

III. Ps 78 & 79 KUHP : Verjaring

IV. Ps 45 KUHP : dibwh umur
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LOCUS DELICTI
I. TEORI

1. Teori Perbuatan Materil
tempat dimana perbuatan secara formil dilakukan.
kesulitan : u/ delik materiil & formil tertentu
(penghinaan)
2. Teori Alat Yang Digunakan
tempat dimana alat tersebut digunakan untuk
melakukan tindak pidana
3. Akibat
tempat terjadinya akibat
4. Gabungan
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II. Berlakunya Hukum Pidana Nasional

1. Asas Teritorial 2, 3, 95.

2. Asas Personal (Nasional Aktif) 5, 6, 7.

3. Asas Perlindungan (Nasional Pasif) 4

4. Asas Universalitet (Persamaan) 4 (2), 4 (4).

III. Kompetensi Realtif
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TINDAK PIDANA

ISTILAH & PENGERTIAN

Peristilahan : Stafbaarfeit, Tindak Pidana (Sudarto

& Pembentuk UU), Perbuatan Pid (Moeljatno &

Roeslan Saleh), Perbuatan yg dpt dihukum (Karni),

Pelanggaran hk (Tirtaamidaja), Peristiwa Pid

(Utrecht).
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Pengertian :

Pengertian TP tdk bs dilepaskan dr pandangan

monistis & dualistis mengenai TP

Simons : Strafbaarfeit a/ perbuatan manusia yg

diancam dg pid, bersifat mlwn hk, diakukan dg

kesalahan o/ org yg mampu btgjwb.
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Van Hamel : Strafbaarfeit a/ perbuatan manusia

yang dirumuskan dalam UU, yg bersifat mlwn hk,

dilakukan dgn kesalahan & patut dipidana.

Pompe : Strafbaarfeit a/ perbuatan yg diancam

pidana dlm ketentuan UU.

Moeljatno : Perbuatan pidana a/ perbuatan yg

dilarang & diancam pidana barangsiapa melanggar

larangan tersebut.
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Berkaitan dg pengertian tsb, berikut pandangan ahli
hk pid mengenai pemisahan antara TP & ptgjwbn
pid :

Roeslan Saleh :

Pertama : tidak mungkin orang diptgjwbnkan dlm hk
pid, apabila tdk melakukan perbuatan pid;

Kedua : meskipun melakukan perbuatan pid, blm
tentu kalau orang itu dijatuhi pidana.
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Sudarto :

Syarat pertama : adanya perbuatan (manusia) yang
memenuhi rumusan delik dalam UU sbg konsekuensi
dr asas legalitas. Perbuatan tersebut bersifat mlwn
hk.

Syarat kedua : orang yg melakukan perbuatan itu
mempunyai kesalahan atau bersalah atau orang tsb
hrs dpt d diptgjwbnkan atas perbuatannya. Hal ini
berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan.
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Utrecht : Hrs ada suatu kelakuan yg bertentangan
dgn hk (anasir obyektif) & seorang pembuat (dader)
kelakuan yg bertentangan dgn hk itu yang bertgjwb
atasnya (anasir subyektif).

Konsekuensi pemisahan TP & ptgjwbn pid relevan
dengan Ps 191 ayat 1 & 2 KUHAP :

Ps 191 ayat 1 KUHAP : vrijspraak

Ps 191 ayat 2 KUHAP : ontslag van alle
rechtsvervolging

38



Jenis2 TP :

1. Kej – Pelanggaran (pandangan kualitatif &
kuantitatif)

2. Delik Formal & Delik Materil

3. Delik Commissionis, Delik Omissionis & Delik
Commissionis Per Omissionem Commissa

4. Delik Dolus & Delik Culpa

5. Delik Biasa & Delik Aduan
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Sifat Mlwn Hk

Arti :

1. Simons : recht = hk, wederrechtelijk = melawan
objectief

recht baik hk pdt maupun tata usaha negara

2. Noyon : recht = hak, yakni subjectief recht

3. HR 18 Des 1911 : recht = hak atau kekuasaan,
wederrechtelijk = tanpa hak aatu kekuasaan
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Unsur mlwn hk mrpk unsur konstitutif, unsur mutlak,
namun tdk selalu dicantumkan dlm rumusan TP.

Mlwn hk dicantumkan dlm rumusan TP u/
menghindarkan org yg berhak atau berwenang
melakukan perbuatan ttt mjd dipidana.

Unsur2 TP

Vrij : membedakan antara unsur (elementen) &
bagian (bestanddeel) dr TP.
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Elementen : syarat2 yg diperlukan u/ dpt
dipidananya perbuatan & pelaku, yg muncul dr bag
umum KUHP & asas hk umum.

Kaitannya dg Ps 191 (2) KUHAP

Bestanddeel : bag2 dr perbuatan spt tercantum dlm
rumusan delik

Kaitannya dg Ps 191 (1) KUHAP
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Unsur2 TP :

1. Adanya perbuatan manusia;

2. Memenuhi rumusan TP sebagaimana diatur dlm

UU (syarat formal);

3. Perbuatan tsb hrs dirasakan o/ msy sbg

perbuatan yg tdk boleh atau tdk patut dilakukan

atau mlwn hk scr materiil.

43



Unsur mlwn hkm dlm KUHP dirumuskan bermcm-
mcm :

1. Digunakan istilah “melawan hukum” (Pasal 167,
168, 335 (1), 552;

2. Digunakan istilah lainnya : tanpa menggunakan
hak untuk itu (Pasal 303, 548, 549); tanpa izin
(Pasal 496, 510); dengan melampaui
kewenangannya (Pasal 430); tanpa
mengindahkan cara-cara yang ditentukan oleh
peraturan umum (Pasal 429).
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Formal (Simons)

Melawan Hk

Materiil (von Liszt, Zevenbergen, van

Hattum, Moeljatno, Sudarto)

Fungsi Negatif Fungsi Positif

(alasan penghapus pid) (bertentangan dg asas legalitas)
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Sifat Melawan Hk Materil :

Veearts Arrest 20 Feb 1933 : Apabila sifat melawan hukum
itu tidak dinyatakan dalam perumusan tindak pidana itu
sendiri, pidana tidak akan dijatuhkan apabila dalam
kejadian dimaksud sifat melawan hukum dari perbuatan
yang telah dilakukan itu ternyata tidak ada.

MA No. 42 K/Pid/1966 : Melepaskan terdakwa dari segala
tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan : negara tidak
dirugikan, kepentingan umum dilayanidan negara tidak
mendapat untung, maka sifat melawan hukum dari
perbuatan tersebut hilang.
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KAUSALITAS

Teori Kausalitas penting dlm Delik Materiil (338, 351)

& Delik yg dikualifikasi o/ akibatnya (187, 188, 194

(2), 195 (2)) : dlm menentukan hub objektif antara

perbuatan & akibat yg terjadi.
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A. T. Ekivalensi atau Mutlak (conditio sine qua non)

Von Buri : Setiap perbuatan mrpk sebab dr akibat
yg timbul

Van Hamel : mensyaratkan adanya kesalahan

B. T. Individualisasi : Post Factum

Birkmayer : Sebab a/ syarat yg paling kuat

Binding (Ubergewichtstheorie) : Sebab a/ syarat2
positif dlm keunggulannya thd syarat2 negatif.
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C. T. Generalisasi : Ante factum (T. Adekuat)

Von Kries : Penentuan SUbjektif

Sebab a/ apa yg o/ si pembuat dpt
diketahui/diperkirakan apa yg dilakukannya pd
umumnya dpt menimbulkan akibat semacam itu.

Rumelin : Penentuan objektif

Dasar penentuan akibat a/ keadaan atau hal2 yg
scr objektif kemudian atau pd umumnya diketahui
(pengetahuan hakim)
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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
asas

• geen straf zonder schuld (pasal 6 ayat 2 UUPKK)

• keine strafe ohne schuld (pasal 191 KUHAP)

• tiada pidana tanpa kesalahan

Hubungan antara kebebasan kehendak dengan

kesalahan

1. paham Indeterminise

2. paham Determinise

3. ada tidaknya kehendak bebas tidak relevan untuk
hukum pidana
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• Pengertian kesalahan

1. dalam arti luas: pertanggungjawaban dalam hukum
pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si
pembuat atas perbuatannya.

2. kesalahan dalam arti bentuk kesalahan:

a. kesengajaan (dolus, opzet, intention)

b. kealpaan (culpa, negligence)

3. dalam arti sempit ialah kealpaan

Pengertian kesalahan

• Kesalahan psikologis

• Kesalahan normatif
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• Pertanggungjawaban pidana dalam Common Law
System:
1. actus non facit reum nisi mens sit rea (mens rea,
evil will, evil mind)
2. strict liability (absolute liability)
3. vicarious liability

Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana:
1. orang
2. korporasi baik badan hukum maupun badan
yang bukan badan hukum
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Konsekuensi terhadap pemidanaan

• Unsur-unsur kesalahan:

1. kemampuan bertanggungjawab

2. hubungan batin antara pembuat dengan
perbuatannya (bentuk-bentuk kesalahan)

3. tidak adanya alasan pemaaf.
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Mampu bertanggungjawab
Simons
Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni bila:
1. Mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya

bertentangan dengan hukum
2. Ia dapat menemukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran

tersebut.
Van Hammel
Suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan
(kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan:
1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya

sendiri
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut

pandangan masyarakat tidak dibolehkan
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-

perbuatannya itu
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MVT merumuskan secara negatif:

Tidak ada kemampuan bertanggungjawab

pada si pembuat:

1. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat
dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau
diperintahkan oleh UU

2. Dalam hal ia dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa,
sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu
bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat
perbuatannya.

Pasal 44

Memuat syarat-syarat kemampuan

bertanggungjawab secara negatif.

Cara menentukannya : secara deskriptif normatif.
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Bentuk bentuk kesalahan
• Kesengajaan
Arti : willens en wetens (menghendaki dan
mengetahui)àMVT
Teori :
1. Teori kehendak (wilstheorie) : Von Hippel, Simmons dan

Zevenbergen.
2. Teori membayangkan (voorstelling theorie) : Frank
Corak kesengajaan:
1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) : dolus

direktus.
2. Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met

zekerheidsbewutszijn)--Thomas dari Bremerhaven
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (dolus

eventualis/voorwaardeijk opzet), Arrest HR 9 maret 1911
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Teori apa boleh buat (untuk menerangkan
dolus eventualis).
Dalam teori ini keadaan batin si pembuat:
1. Akibat tersebtu sebenarnya tidak dikehendaki
2. Ia berani memikul resiko.
Apakah untuk adanya kesengajaan orang yang
melakukan tindak pidana harus mengetahui bahwa
perbuatannya melawan
hukum:
1. Sengaja berwarna (gekleurd) dan
2. Sengaja tidak berwarna (kelurloos)
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Macam-macam kesengajaan:
1. Dolus premeditatus
2. Dolus determinatus dan dolus indeterminatus
3. Dolus alternativus
4. Dolus indirectus (versari in re illicita) dan dolus directus
5. Dolus generalis
Kekeliruan / kesesatan / dwaling / mistake:
1. Error facti / mistake of fact
2. Error iuris / mistake of law
Error facti non nocet error iuris nocet
1. Error in objecto
2. Error in persona
Culpa
1. Culpa lata
2. Culpa levi
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Percobaan

• KUHP tidak memberikan rumusan arti dari percobaan.
• KUHP hanya merumuskan batasan kapan dikatakan ada

percobaan melakukan kejahatan (pasal 53 (1) KUHP)
• Percobaan yang dapat dipidana adalah percobaan

terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan (pasal 54
KUHP).

• Dalam hal ini pun ada pengecualian bahwa tidak semua
percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana (lihat pasal
184 ayat 5; 302 ayat 4; 352 ayat 2)
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Sifat percobaan
1. Percobaan dipandang sebagai dasar / alasan yang memperluas

dapat dipidananya orang;
- tidak memperluas rumusan delik
- percobaan sebagai delik yang tidak sempurna
- Hazewingkel Suringa, Seno Adjie

2. Percobaan dipandang sebagai dasar/alasan yang memperluas dapat
dipidananya perbuatan
- percobaan melakukan tindak pidana merupakan suatu kesatuan
yang bulat dan lengkap (memperluas rumusan delik)
- percobaan sebagai delik yang sempurna atau berdiri sendiri
(delictum sui generis)
- Pompe Moeljatno

Alasan Moeljatno mendukung pandangan yang kedua tidak
terlepas dari pandangan beliau.
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Tentang pemisahan perbuatan pidana &
pertanggungjawaban pidana

Dasar patut dipidana percobaan
1. Teori subjektif

- sikap batin yang berbahaya dari pelaku
- Van Hammel

2. Teori objektif
Sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan pelaku.
a. teori objektif formil; Duynestee dan Zevenbegen
b. teori objektif materiil, simons

3. Teori campuran
- sifat batin pelaku yang berbahaya dan sifat berbahayanya
perbuatan.
- Langemeyer dan Jongkers, Moeljatno
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Unsur-unsur percobaan:
1. Niat
2. Permulaan pelaksanaan
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena

kehendak sendiri
Percobaan tidak mampu:
1. Percobaan yang tidak mampu karena objeknya
2. Percobaan yang tidak mampu karena alatnya

a. tidak mampu mutlak
b. tidak mampu relatif

Pemidanaan terhadap percobaan (pasal 53 ayat 2, ayat 3
dan ayat 4 KUHP)
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Penyertaan

Istilah

- Turut campur dalam peristiwa pidana (Tresna)

- Turut berbuat delik (Karni)

- Turut serta (Utrecht)
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Sifat penyertaan :
1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya seseorang

-penyertaan merupakan masalah pertanggungjawaban
pidana
-delik yang tidak sempurna
-Simons, van Hattum, Hazewinkel Suringa

2. Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan
-penyertaan merupakan bentuk khusus dari tindak pidana
-merupakan delik sempurna, hanya bentuknya istimewa
-Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh
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Pembagian penyertaan
(KUHP Indonesia)

1. Pembuat / dader (pasal 55)
a. pelaku (pleger)
b. yang menyuruh melakukan (doenpleger)
c. yang turut serta melakukan (medepleger)
d. penganjur (uitlokker)

2. Pembantu / medeplichtige (pasal 56)
a. Pembantu saat kejahatan dilakukan
b. pembantu sebelum kejahatan dilakukan
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Concursus
Dua pandangan mengenai concursus:

1. Merupakan masalah pemberian pidana (Hazewinkel
Suringa)

2. Merupakan bentuk khusus dari tindak pidana (Pompe,
Mezger, Moeljatno)

Pengaturan dalam KUHP (pasal 63-71)

1. Concursus Idealis (pasal 63)

2. Concursus Realis (pasal 65-71)

3. Perbuatan Berlanjut (pasal 64)
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Sistem pemberian pidana
1. Sistem absorpsi

- concursus idealis (pasal 63)

- perbuatan berlanjut (pasal 64 ayat 1)

2.   Sistem absorpsi yang dipertajam

- concursus realis (pasal 65)

3.   Sistem kumulasi

- concursus realis berupa pelanggaran (pasal 70)

4.   Sistem kumulasi yang diperlunak

- concursus realis (pasal 66)
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ALASAN PENGHAPUS PIDANA
Dalam hukum pidana, seseorang yang didakwa melakukan
suatu tindak pidana dapat dipidana bila memenuhi dua hal,
yaitu:
1. perbuatannya bersifat melawan hukum

perbuatan yang didakwakan tersebut harus terbukti memenuhi
rumusan tindak pidana yang didakwakan (melawan hukum
formal), bertentangan dengan tata nilai atau norma-norma hukum
yang berlaku umum dalam masyarakat (melawan hukum materiil)
dan tidak ada alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum
perbuatan tersebut (alasan pembenar)

2. Pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatan yang didakwakan (adanya kesalahan pelaku) atau
perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelakunya dan tidak
ada alasan pemaaf.

Alasan-alasan pidana tersebut dalam KUHP termasuk
dalam Bab tentang hal-hal yang menghapuskan,
mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana.
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pengertian
• Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah

Belanda strafuitsluitingsgrond, yang dapat diartikan sebagai
keadaan khusus (yang harus dikemukakan – tetapi tidak
dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan –
meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik
telah dipenuhi – dijatuhi pidana.

• KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan
penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembenar
dan alasan pemaaf. KUHP hanya menyebutkan hal-hal yang
dapat menghapuskan pidana saja. Pembahasan mengenai hal
tersebut berkembang melalui doktrin dan yurispridensi
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Alasan hukum pidana
Dalam ilmu hukum pidana, alasan hukum
pidana dibedakan dalam:
1. Alasan penghapus pidana umum, yaitu alasan

penghapus yang berlaku umum untuk setiap tindak
pidana dan disebut dalam pasal 44, 48-51 KUHP.

2. Alasan penghapus pidana khusus, yaitu alasan
penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak
pidana tertentu saja, misalnya pasal 122, 221 ayat 2,
310 dan 367 ayat 1 KUHP.
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JENIS JENIS ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht, alasan
penghapus pidana dapat dibedakan menjadi alasan
pembenar dan alasan pemaaf.
• Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) adalah alasan

yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan,
berkaitan dengan tindak pidana (strafbaarfeit), di
Common Law system berkaitan dengan actus reus.

• Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) adalah alasan
yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana;
berkaitan dengan culpabilitas.
di Common Law system berkaitan dengan mens rea.
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Alasan pembenar dalam KUHP
1. Keadaan darurat (noodtoestand)

- menurut sebagian pakar hukum merupakan alasan
pembenar dan menurut sebagian lagi merupakan alasan
pemaaf.
- keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa
relatif (vis compulsiva), pasal 48 KUHP
- dalam keadaan darurat, pelaku melakukan suatu
tindak pidana karena terdorong oleh suatu paksaan dari
luar.
- bentuk keadaan darurat:
a. perbenturan antara dua kepentingan hukum
b. perbenturan antara kepentingan hukum dan
kewajiban
c. perbenturan antara kewajiban hukum dengan
kewajiban hukum.
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2. Pembelaan terpaksa (noodweer), pasal 49 ayat 1 KUHP
• dalam pembelaan terpaksa ada 2 hal pokok:

a. ada serangan
b. ada pembelaan yang perlu dilakukan terhadap

serangan itu
• Tidak ada pembelaan terpaksa dalam serangan yang tidak

melawan hukum
• Tidak ada pembelaan terpaksa pada pembelaan terpaksa
3. Melaksanakan ketentuan undang undang (pasal 50 KUHP)
4. Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa

yang berwenang (pasal 51 ayat 1 KUHP)
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Alasan pemaaf dalam KUHP
1. Tidak mampu bertanggungjawab.

-Pasal 44 KUHP
-dalam Memorie van Toelichting yang dimaksud tidak
mampu bertanggungjawab:
a. dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih
antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang
dilarang atau diperintahkan undang undang
b. dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang
sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi
bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan
tidak dapat menentukan akibat dari perbuatannya.
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2. Daya paksa (overmacht).

• Pasal 48 KUHP.

• Merupakan daya paksa relatif (vis compulsiva)

• KUHP tidak menjelaskan pengertian daya paksa, namun
dalam MvT dilukiskan sebagai setiap kekuatan, paksaan
atau tekanan yang tak dapat ditahan.

• Dalam daya paksa orang berada dalam dwngspositie

• Sifat daya paksa datang dari luar si pelaku dan lebih kuat
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Alasan hapusnya kewenangan menuntut

1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan

2. Ne bis in idem (pasal 76 KUHP)

3. Matinya terdakwa (pasal 77 KUHP)

4. Daluwarsa (pasal 78 KUHP)

5. Ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat
tertentu untuk tindak pidana yang diancam dengan
pidana denda (pasal 82 KUHP)

6. Ada abolisi atau amnesti
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Alasan hapusnya menjalankan pidana

1. Dalam KUHP

a. matinya terdakwa (pasal 83)

b. daluwarsa (pasal 84, 85)

2. Di luar KUHP

a. amnesti

b. grasi

3. …
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3. Pembelaan  terpaksa yang melampaui batas (noodweeer acces).
• Pasal 49 ayat 2 KUHP.
• Pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan pembelaan

terpaksa juga, namun karena serangan tersebut menimbulkan
goncangan jiwa yang hebat, maka pembelaan tersebut menjadi
berlebihan.

• Syarat:
a. kelamapauan batas pembelaan yang diperlukan
b. pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dan kegoncangan
jiwa yang hebat
c. kegoncangan jiwa yang  hebat itu disebabkan oleh serangan

4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.
• Pasal 51 ayat 2 KUHP.
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Alasan penghapus pidana
di luar KUHP

1. Hak mendidik dari orang tua;
2. Izin dari orang yang dirugikan;
3. Hak jabatan dari dokter (dokter gigi);
4. Mewakili urusan orang lain;
5. Tidak adanya melawan hukum materiil (Arrest dokter

hewan 20 februari 1933)
6. Tidak adanya kesalahan sama sekali (TAKSI / AVAS);

(Arrest Tukang Susu 14 Februari 1916)
7. Alasan penghapus pidana putatif.
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PIDANA DAN PEMIDANAAN
• ISTILAH

straf

punishment

hukuman

pidana

• Pengertian

Sudarto:

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu
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• Roeslan Saleh
Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud nestapa
yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat
delik.

• Rupert Cross
punishment means the infliction of pain by the state on
someone who has been convicted of an offence.
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Unsur unsur pidana

1. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang
tidak menyenangkan.

2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (yang berwenang)

3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan
tindak pidana menurut undang undang
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Teori dan tujuan

1. Teori absolut / retributif (pembalasan)
• Pidana dijatuhkan karena semata-mata orang telah

melakukan kejahatan (quia peccatum est)
• Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah
melakukan kejahatan

• Tujuan pidana (J Andreas):
untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan
pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah
sekunder.
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Teori dan tujuan

84

2. Teori relatif / utilitatirian (tujuan)

• Pemidaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut
dari keadilan.

• Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi
hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan
masyarakat

• Tujuan pidana = pencegaham / prevention



Tujuan pidana dalam konsep KUHP
(Peter Hoefnagels):
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

menegakkan norma demi pengayoman masyarakat
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan

pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan
berguna

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak
pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan
rasa damai adlam masyarakat

d. Membebaskan dasar bersalah pada terpidana
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Jenis jenis sanksi pidana
1. Pidana pokok

a. pidana mati
b. penjara
c. kurungan
c. denda

2. Pidana tambahan
a. pencabutan hak-hak tertentu
b. perampasan barang tetertenu
c. pengumuman putusan hakian.

3. Tindakan (treatment)
Sistem perumusan
1. Tunggal
2. Alternatif
3. Kumulaitf
4. Alternatif kumulatif
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