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KATA PENGANTAR 

 

Modul Hukum Pidana ini menjadi bahan ajar bagi Dosen Pengajar mata kuliah 

Hukum Pidana yang disesuaikan dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2019. 

Modul ini dibuat agar pembaca dapat dengan mudah memahami materi 

perkuliahan mata kuliah Hukum Pidana yang dimana modul ini disajikan tulisan 

dari berbagai literature. Penulis mencoba menyusun modul ini dengan maksud 

untuk mempermudah mahasiswa dalam memperoleh literatur atau referensi 

bacaan terkait mata kuliah Hukum Pidana. Penulis berusaha semaksimal mungkin 
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BAB I 

PENGERTIAN PIDANA 

A. Pengertian Hukum Pidana 

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama 

dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi 

yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak 

dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertetu 

untuk melimpahkan pidana ini. 

Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu : 

1. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan 

2. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan 

hukum pidana. 

Pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli : 

1. Prof. van Hamel : “semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh 

suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang 

apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa 

kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”. 

2. Prof. Simons : “kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang 

diadakan oleh Negara yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) 

berangsiapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang 

menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-

aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”. 

3. Prof. Pompe : “semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap 

perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah 

macamnya pidana itu”. 

Berdasarkan beberapa pengertia diatas, dapat dipahami bahwa hukum 

pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu 

Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 
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a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi 

barangsiapa melanggar larangan tersebut; 

b. Menentukan kapan dan dalam ha-hal apa kepada mereka yang menentukan 

kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana 

yang telah diancamkan; dan 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 

B. Sifat Hukum Pidana 

Kaidah hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum yang bersifat 

public, yaitu hubungan hukum yang teratur dan titik beratnya tidak berada pada 

kepentingan seseorang individu yang incencerto secara langsung dirugikan, 

melainkan terserah kepada pemerintah (aparatur penegak hukum) sebagai wakil 

dari “kepentingan umum”. Seperti dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain: 

a. Prof. van Hamel : memandang hukum pidana sebagai hukum public, karena 

yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletal ditangan pemerintah 

b. Prof. Simons : memandang hukum pidana sebagai hukum public, karena 

hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat. 

Ditinjau dari sifatnya, maka hukum pidana itu bersifat dogmatis, yang 

dituangkan dalam kata-kata hukum. Untuk mendapatkan kejelasan tentang apa-

apa yang dimaksud oleh kata-kata itu, maka diperlukan adanya penafsiran hukum. 

Selanjutnya objek hukum pidana adalah hukum positif. 

C. Ruang Lingkup Hukum Pidana 

a. Ius poenali (hukum pidana materiil) 

Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusa peristiwa 

pidana serta ancaman hukumnya, yang dikenal dengan hukum pidana 

substantive (hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenai delik 
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yang diancam dengan hukuman pidana, mengenai ha-hal “ apa, siapa dan 

bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP 

dan peraturan-peraturan pidana lainnya diluar KUHP. 

b. Ius poenandi (hukum pidana formil) 

Merupakan aturan hukum mengenai hak Negara untuk menghukum 

seseorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum 

yang menyangkut cara atau proses pelaksanaan penguasa menindak warga 

yang didakwa dan pertanggungjawaban atas suatu delik yang 

dilakukannya. Ini merupakan realisasi hukum pidana substantive atau 

materil, yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam KUHAP dan 

ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya, yang khusus terdapat 

diluar KUHP. Hak-hak Negara tersebut meliputi : 

a. Hak untuk mengancam hukuman; 

b. Hak untuk menjatuhkan hukuman; dan 

c. Hak untuk melaksanakan hukuman. 

Hukum pidana dapat dipandang dari 2 (dua) sudut pandang : 

1. Bilamana dipandang dari sudut delik, maka ia merupakan hukum tentang 

delik; 

2. Bila dipandang dari sudut sanksi, maka ia merupakan hukum tentang 

sanksi, karena : 

1) Sebagai akibat hukum. 

2) Sebagau jaminan untuk dipatuhi. 

D. Jenis-jenis Hukum Pidana 

Hukum pidana terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : 

1. Hukum pidana materil, yaitu ketentuan hukum yang memuat :  

a. rumusan tentang tindak pidana;   

b. pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 

c. rumusan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. 
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Hukum pidana materil meliputi : 

1) Hukum pidana umum, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku 

bagi setiap orang. Ketentuan hukum pidana umum ini dapat dipejari 

dalam ketentuan KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu : 

Buku I : memuat ketentuan umum Pasal 1 sampai Pasal 103 KUHP 

Buku II : memuat ketentuan kejahatan Pasal 104 sampai Pasal 448    

KUHP 

Buku III : memuat ketentuan pelanggaran 

2) Hukum pidana khusus, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku 

secara khusus untuk orang-orang tertentu, misalnya TNI dan polri. 

Dan juga mengatur ketentuan hukum pidana yang mengatur khusus 

tentang perbuatan tertentu, seperti pidana psikotropika, narkotika, 

perbankan, tindak pidana pemilu dan lain-lain. 

 

2. Hukum pidana formil, yaitu ketentuan hukum pidana yang mengatur 

tentang bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan 

dengan pelanggaran terhadap hukum pidana materil melalui proses 

peradilan pidana. Hukum pidana formil dirumuskan dalam KUHAP. 

E. Tujuan Hukum Pidana  

Berkaitan dengan tujuan diadakannya ketentuan hukum pidana, dikenal 2 

(dua) ajaran, yaitu 

1. De Klassike School 

Menurut ajaran klasik, tujuan diaturnya ketentuan hukum piadana adalah 

untuk melindungi individu terhadap kekuasaan Negara. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Markies de Becaria, JJ. Rouseu dan Montesque, bahwa 

hukum pidana harus diatur dalam Undang-Undang, pemeriksaan terhadap 

tersangka atau terdakwa harus berkemanusiaan, kekuasaan raja harus 
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dibatasi, sehingga kepentingan prorangan (individu) dari kekuasaan 

Negara dapat dilindungi oleh hukum. 

2. De Modern Klasik 

Menurut ajaran modern, tujuannya disusun hukum pidana adalah untuk 

melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Kejahatan merupakan penyakit 

masyarakat yang sangat membahayakan, karena itu tujuan hukum pidana 

adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

F. Sejarah sistematika KUHP Indonesia dan sanksi pidananya 

1. Sejarah KUHP Indonesia 

Sumber hukum pidana yang kita gunakan sekarang ini masih 

menggunakan kodifikasi yang berasal dari zaman Hindia Belanda Wetboek 

van Strafrecht, pada zaman hindia Belanda untuk hukum pidana, berbeda 

dalam hukum perdata, telah ada unifikasi untuk semua golongan 

penduduk. Unifikasi ini tercapai pada tanggal 1 Januari 1918. KUHP ini 

merupakan salinan dari WvS Belanda yang selessai dibuat tahun 181 dan 

mulai berlaku pada tahun 1886. 

KUHP yang  berlaku setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 

adalah KUHP warisan zaman Hindia Belanda dengan perubahan-

perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1946. 

Berdasarkan Undnag-Undang No. 73 tahun 1958 (LN No. 127 tahun 1958) 

yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1946 

tersebut berlaku untuk seluruh Wilayah Indonesia. 

2. Sistematika isi KUHP dan sanksi pidananya 

Sistematika ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP, terdiri 

dari: 

1. Buku I : tentang ketentuan umum 

2. Buku II : tentang kejahatan 

3. Buku III : tentang pelanggaran 
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Sedangkan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dirumuskan dalam 

Pasal 10 KUHP, yaitu terdiri dari : 

Pidana pokok : 

1. Pidana mati; 

2. Pidana penjara; 

3. Pidana kurungan; dan 

4. Pidana denda 

Pidana tambahan : 

1. Pencabutan hak-hak tertentu; 

2. Perampasan barang-barang tertentu; dan 

3. Pengumuman hasil keputusan hakim. 

G. Evaluasi 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum Pidana menurut Prof. van 

Hamel dan Prof. Simons! 

2. Mengapa kaidah hukum pidana bersifat public, jelaskan dengan disertai 

pendapat sarjana! 

3. Jelaskan apa tujuan diaturnya ketentuan hukum pidana dalam Undang-

Undang menurut ajaran de Modern School! 

4. Uraikan secara singkat sejarah KUHP Indonesia! 

5. Jelaskan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana 

menurut ketentuan Pasal 10 KUHP!  



AYU EFRITADEWI-HUKUM PIDANA | 7  

 

BAB II 

TEORI PEMIDANAAN 

 

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu : 

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 

nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan; 

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan; dan 

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut Undang-Undang. 

Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai 

pemidanaan, yang menjadi dasar hokum dan tujuan dari pemidanaan (Strafrecht 

Theori), yaitu : 

1. De Vergelding Theori (Teori absolut atau pembalasan); 

2. De Relative Theori (Teori Relatif atau tujuan);  

3. De Verenigings Theori (Teori Gabungan); dan 

4. Integrated Theori of Kriminal Punisment (Teori pembenaran pemidanaan 

terpadu). 

A. De Vergelding Theori (Teori Absolut atau pembalasan) 

Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dimana dalam teori ini dasar pemidanaan 

tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut Immanuel Kant, bahwa 

“kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan 

ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori absolut atatu pembalasan. 

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada 

kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima 

sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari 

kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi 

orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan. 

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar 
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menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak 

dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak 

peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan 

untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan 

pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang 

lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai 

konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut 

atau pembalasan, yaitu :   

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ; 

2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung 

sarana –sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat; 

3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; 

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan 

5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan 

tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan 

kembali si pelanggar. 

B. De Relatif Theori (Teori Relatif atau Tujuan) 

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari 

pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini 

sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban 

masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa 

teori, yaitu : 

a. Preventive theory (teori pencegahan), yang meliputi : 

 

a) Generale Preventive (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada 

khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan 

b) Special Preventive (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada 

pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk 

melakukan kejahatan. 
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b. Verbetering van dader (memperbaiki si penjahat), caranya dengan 

menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani 

pidana. 

Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan 

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini 

muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum 

yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan 

untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki 

ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus 

dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah 

(prevensi) kejahatan. 

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan 

mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku 

penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. 

Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib 

masyarakat itu diperlukan pidana. 

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan 

kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai 

nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi 

frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, 

melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering 

juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). 

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :   

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 
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3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada 

si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat 

untuk adanya pidana; 

4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 

kejahatan; 

5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung 

unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila 

tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat. 

C. De Verenigings Theori (Teori Gabungan) 

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan 

teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas 

pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan 

antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang 

melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. 

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:  

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu 

tidak boleh melampaui batas dari apa yang pelu dan cukup untuk dapatnya 

dipertahankannya tata tertib masyarakat; 

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, 

tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada 

perbuatan yang dilakukan terpidana. 

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan 

kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki 

keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu 

memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke 

dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human 

offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas 

pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan 
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sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan 

sanksi yang bersifat treatment. 

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran 

ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak 

mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena 

dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun 

kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari 

keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak 

dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, 

melainkan harus diberikan perawatan (treatment) untuk rekonsialisasi pelaku. 

Teori perlindungan sosial (social defence) merupakan perkembangan lebih 

lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan 

utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan 

bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial 

mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan 

tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat 

peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan 

bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya. 

D. Integrated Theori of Kriminal Punisment (Teori pembenaran pemidanaan 

terpadu). 

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alas an pembenaran penjatuhan pidana, 

yaitu : 

1. Retribution, yang meliputi : 

 

a. Revenge Theory yaitu pemidanaan merupakan balas dendam atas 

perbuatan yang dilakukan; dan 

b. Expiation Theory yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana 

menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan 

yang dilakukannya. 
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2. Utilitarian Prevention : Detterence 

Yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi 

masyrakat agar tidak melakukan kejahatan; 

3. Special Detterence or Intimidation 

Yaitu pencegah kejahatan ang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak 

berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis; 

4. Behavioral Prevention : Incapacitation 

Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan 

lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan 

5. Behavioral Prevention : Rehabilitation 

Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian sipelaku. 

Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah : 

1. Untuk memberikan suatu penderitaan bagi sipelaku; dan 

2. Untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi sipelaku 

agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak 

melakukan kejahatan. 

Dikarenakan tidak puas dengan berbagai teori yang ada, maka L. Packer 

mengajukan teori pembenaran pemidanaan terpadu (Integrated Theori of 

Kriminal Punisment). Menurut L. Packer, adanya ambiguistitas (arti ganda) 

dalam pemidanaan, yaitu : “Pemidanaan itu perlu, tapi patut diselesaikan”. 

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan 

pelaku. Menurut Packer dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) 

hal, yaitu : 

1. Perbuatan melawan hokum; 

2. Kesalahan pelaku; dan 

3. Sanksi pidana yang diancamkan. 
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Dengan adanya hubungan segi-tiga tersebut, maka tidak semua orang yang 

melakukan kejahatan dapat dipidana, karena itu diperlukan syarat adanya 

kesalahan. Terkait dengan hal itu L. Packer mengajukan usul kepada pembuat 

Undang-Undang, yaitu : 

1. Harus lebih memperhatikan batas-batas pemikiran tentang sanksi pidana; 

2. Perlu pengawasan yang teliti dari institusi yang menangani proses 

peradilan pidana; dan 

3. Kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menentukan sesuatu sebagai 

perbuatan pidana. 

E. Evaluasi 

1. Sebutkan 4 (empat) teori dasar penjatuhan pidana bagi pelaku tindak 

pidana ! 

2. Jelaskan 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan 

pidana ! 

3. Jelaskan apa saja yang meliputi Retribution theory ! 

4. Jelaskan 3 (tiga) hal pertimbangan dalam penjatuhan pidana menurut L. 

packer ! 

5. Jelaskan alasan L. Packer mengajukan usulan kepada pembuat Undang-

Undang !  



AYU EFRITADEWI-HUKUM PIDANA | 14  

 

BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara 

sberbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana 

dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar 

kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan 

kesalahan dalam hokum pidana. Oleh karena itu, ia harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana. 

Sebagai contoh tindak pidana berbuat sesuatu : Seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana pencurian , diancam dengan pidana penjara paling lama 

5 tahun, perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pidana yang dirumuskan 

dalam Pasal 362 KUHP. 

Pasal 362 KUHP berbunyi : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 

secara melawan hokum, diancam karena pencurian, dengan pidana pencurian 

paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-“. 

Sebagai contoh tindak pidana tidak berbuat sesuatu : Seseorang yang 

dipanggil sebagai seorang saksi dengan sengaja tidak datang/tidak memenuhi 

kewajibannya, dapat dipidana , hal ini melanggar Pasal 224 KUHP. 

Pasal 224 KUHP berbunyi : “Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau 

juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 

berdasarkan Undang-Undang yang harus dipenuhinya, diancam : 

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan; 

dan 

2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. 

Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hokum 

pidana, maka orang yang melanggar tersebut harus mempertanggungjawabkan 

perbuatan itu. Oleh karena itu, pada prinsipnya apabila terjadi tindak pidana yang 
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dilakukan oleh siapa saja, maka ia harus bertanggungjawab atas tindakannya. 

Namun, dalam hal-hal tertntu orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana 

tidak dipidana. Hal ini merupakan pengecualian, dan diatur tersendiri dalam 

ketentuan KUHP, seperti keadaan terpaksa, pembelaan, menjalankan perintah 

jabatan, menjalankan perintah Undang-Undang. 

B. Kesengajaan dan Kealpaan 

1. Kesalahan dengan kesengajaan 

Dalam hal pertanggungjawaban pidana seseorang karena adanya kesalahan 

(Schuld), dalam hokum pidana dikenal dengan istilah kesalahan dengan 

kesengajaan (Dolus/Opzet) dan kesalahan dengan kelalaian (Colpose). 

Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 

1809 dicantumkan : “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-

Undang.” Beberapa pakar merumuskan de wil sebagai “keinginan, kemauan, atau 

kehendak.” Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. 

Kehendak (de wil) dapat ditujukan terhadap : 

a. Perbuatan yang dilarang; dan 

b. Akibat yang dilarang. 

Berkaitan dengan kesengajaan, dalam hokum pidana dikenal dengan 2 (dua) 

teori, sebagai berikut : 

1. Teori kehendak (Wilstheory) 

Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu 

tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat 

dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan 

tersebut. 

Contoh : 

A mengarahkan pistol ke B; 

A menembak mati B; dan 
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A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B. 

2. Teori membayangkan (Voorstellingstheory) 

Teori diutarakan Frank yang mengatakan bahwa teori ini mengemukakan 

bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya 

dapat mengingini mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu 

akibat. Adalah “ sengaja”apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu 

tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oelh karena itu, tindakan 

yang bersangkutan dilakukan sesuatu dengan bayangan yang terlebih dahulu telah 

dibuatnya. 

Contoh: 

A membayangkan kematian musuhnya B; 

Agar dapat merealisasikan bayangan tersebut, A membeli supucuk pistol. 

Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada B dan ditembakkan sehingga B 

jatuh kemudian mati. 

Jika dibandingkan, teori kehendak dan teori membayangkan pada hakikatnya 

tidak berbeda. Perbedaannya adalah pada pokok pangkalnya yang berlainan dan 

cara menguraikan atau merumuskannya yang tidak sama. 

Secara umum,para pakar hokum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) 

bentuk kesengajaan (opzet), yakni : 

a. Kesengajaan sebagai maksud 

Agar dibedakan antara “maksud” dengan “motif”. Sehari-hari motif 

diidentikan dengan tujuan, agar tidak timbul keragu-raguan, diberikan 

contoh, sebagai berikut : 

A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A 

menembak mati B dan B meninggal. 

Pada conto diatas dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut 

dengan motif. Adapun “maksud” adalah kehendak A untuk melakukan 
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perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alas an diadakannya 

ancaman hukuman pidana, dalam hal ini menghilangkan nyawa B. sengaja 

sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti. 

b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti 

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat 

dimaksud, akan terjadi sesuatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa 

dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. 

Contoh : 

A berkehendak untuk membunuh B. dengan membawa senjata api, A 

menuju rumah B. akan tetapi, ternyata setelah sampai di rumah B, C 

berdiri didepan B. disebabkan rasa marah, walaupun ia tahun bahwa C 

yang berdiri didepan B, A toh melepaskan tembakan. Peluru yang 

ditembakkan oleh A pertama-tama mengenai C dan kemudian B, sehingga 

C dan B mati. Dalam hal ini, opzet A terhadap B adalah kesengajaan 

sebagai maksud, sedangkan terhadap C adalah kesengajaan dengan 

keinsafan pasti. 

c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan 

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran 

kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan 

untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku 

menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan 

diancam oleh Undang-Undang. 

Contoh “A mempunyai kehendak untuk membunuh B dengan membawa 

senjata api. Ketika ia datang ke tempat B, B berada diteras rumahnya dan 

disekitar B ada beberapa anak-anak yang sedang bermain. Didorong oleh 

maksud untuk membunuh B, maka A melepaskan tembakan kearah B, 

sedangkan A sadar bahwa karena adanya anak-anak disekita B, mungkin 

peluru yang dilepaskan A akan mengenai anak-anak B, walaupun A sadar 

atas kemungkinan itu, tetapi A tetap melakukannya. Sesudah melepaskan 
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tembakan tersebut ternyata tembakan itu tidak mengenai B, melainkan 

mengenai anaknya. Terhadap matinya anak B, maka A mempunyai 

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan”. 

2.  Kesalahan dengan Kealpaan 

Menurut doktrin, kesalahan yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” 

terdiri atas : 

a. Kesengajaan; dan 

b. Kealpaan. 

Kedua hal tersebut dibedakan “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedangkan 

“kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa 

“kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah 

sebabnya sanksi, atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma hokum 

pidana yang dilakukan dengan “kealpaan” lebih ringan. 

KUHP tidak merumuskan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan 

kealpaan (culpa), karena itu harus dicari dalam doktrin atau ilmu pengetahuan 

pidana. Berdasarkan doktrin, inti dari culpa terdiri dari 2 (dua) syarat, yaitu : 

1. Seseorang dikatakan alpa adalah bahwa orang itu kurang hati-hati dalam 

melakukan perbuatan; dan 

2. Akibat yang dituju oleh perbuatan seseorang itu yang dilarang dan 

diancam dengan pidana itu harus dibayangkan oleh si pembuat. Apabila 

tidak dapat dibayangkan, maka orang itu tidk dapat dikatakan alpa. 

Menurut Van Hamel bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu : 

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh 

hokum; dan 

2. Tidak melakukan kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh 

hokum. 

Sedangkan Simons, mengatakan bahwa “isi kealpaan adalah tidak adanya 

kehati-hatian disamping dapat diduga-duga akan timbul akibatnya.” Dasar 
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hokum dari kealpaan adalah perlindungan masyarakat, yaitu tiap anggota 

masyarakat harus dapat diharapkan, bahwa dalam perbuatannya atau tindakannya, 

ia berusaha sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerugian sesame 

manusia. 

Contoh : 

A membersihkan senjata api. Sebelum membersihkan senjata api, ia harus 

memeriksa senjata api itu terlebih dahulu, apakah senjata itu sedang berisu 

peluru atau kosong. Pada suatu ketika ia alpa atau tidak memeriksa senjata itu 

pada saat membersihkannya, dan senjata api itu ternyata berisi peluru 

kemudian meletus dan mengenai seseorang yang kebetulan berada 

disekitarnya. Dalam kasus ini, A dikatakan alpa/lalai/kurang hati-hati dan ia 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam doktrin, dikenal beberapa jenis kealpaan, yaitu : 

1. Culpa Levis (kealpaan berat) 

Untuk mengukur atau menilainya dipakai perbandingan dengan orang 

yang setingkat dengan golongan si pembuat; dan 

2. Culpa Lata (kealpaan ringan) 

Untuk mengukur atau menilainya dipakai perbandingan dengan orang 

yang terpandai dari golongan sipembuat. 

C. Ajaran Tiada Pidana Tanpa Kesalahan  

Dalam hokum pidana seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatan yang dilakukannya apabila ada kesalahan. Menurut ajaran Schuld Leer, 

kesalahan itu daoat dilihat dari segi : 

1. Kesalahan dalam etika bermasyarakat 

Yaitu hubungan jiwa antara seseorang yang melakukan perbuatan yang 

sedemikian rupa, sehingga perbuatannya itu dapat dipersalahkan kepada 

sipembuatnya. Pada umumnya keadaan jiwa sipembuat itu dapat 

dipersalahkan apabila jiwa seseorang itu adalah sehat. 
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Seseorang dapat dikatakan mempunyai jiwa yang sehat, apabila memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu, menurut Prof. Van Hamel, 

yaitu : 

a. Seseorang dapat dipersalahkan atas perbuatannya, apabila keadaan 

sipembuat dapat memahami nilai dari perbuatannya dan dapat mengerti 

akibat-akibat dari perbuatannya; 

b. Apabila ia dapat memahami bahwa perbuatannya itu menurut paham 

masyarakat adalah perbuatan yang dilarang; dan 

c. Orang itu harus menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. 

 

Sedangkan menurut Prof. Simons, ada 2 syarat, yaitu : 

a. Jika seseorang dapat menginsyafi, bahwa perbuatannya itu adalah 

perbuatan yang dilarang; dan 

b. Ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. 

Selanjutnya penjelasan KUHP, seseorang itu tidak dapat dipersalahkan 

apabila : 

a. Seseorang itu tidak bebas menentukan kehendaknya terhadap 

perbuatannya; dan 

b. Seseorang itu tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya sedemikian 

itu adalah perbuatan yang terlarang. 

Contoh : 

Orang yang tidak bebas melakukan kehendaknya, ialah orang yang dipaksa 

oleh orang lain untuk melakukan perbuatan yang terlarang. Seseorang 

yang dikatakan tidak menyadari/menginsafi, bahwa perbuatannya itu 

adalah perbuatan yang terlarang, yaitu apabila seseorang yang melakukan 

perbuatan dalam keadaan tidak sadar, misalnya orang yang sedang 

emosionil/sangat marah sedemikian rupa sehingga ia tidak menyadari 

perbuatannya. 
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2. Kesalahan dalam hukum pidana 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa ajaran mengenai kesalahan, tentang 

asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah seseorang tidak dapat dipidana 

apabila ia tidak mempunyai kesalahan. Sebagai landasan tiada tiada pidana 

tanpa kesalahan adalah seseorang itu tidak mempunyai kesalahan atau 

sesuatu yang meniadakan kesalahan, misalnya karena overmacht (keadaan 

terpaksa). Selain itu, sebagai sandarannya adalah perbuatan melawan 

hokum. 

Dalam hal ini, walaupun Undang-Undang secara tegas mengatur suatu 

perbuatan itu tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan, seseorang itu 

tidak dapat dihukum, misalnya seseorang menjalankan perintah jabatan, 

dalam keadaan membela diri (noodwer), karena keadaan jiwab terancam, 

ia lalu melakukan pembelaan dengan menyerang lawannya, sehingga 

lawannya tersebut terluka parah dan akhirnya meninggal, maka petugas 

yang bersangkutan tidak dapat dihukum, karena dianggap tidak bersalah. 

D. Sifat Melawan Hukum 

Untuk dapat memperasalahkan seseorang yang melakukan suatu delik adalah 

apabila seseorang itu mempunyai kesalahan dan juga memenuhi syarat-syarat 

yang disebutkan dalam delik itu sendiri, serta melawan hokum. Dengan demikian, 

seseorang itu dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang melawan hokum, 

yaitu memenuhi unsur-unsur delik yang dilanggar, maka orang itu dapat dituntut 

pertanggungjawabannya menurut ketetuan hokum pidana. 

Dalam hukum pidana terdapat perbedaan faham, yaitu apakah sifat melawan 

hokum harus dianggap sebagai unsur dari setiap delik atau tidak. Prof. Simons 

menyatakan bahwa sifat melawan hokum pada hakekatnya telah merumus dalam 

tiap delik-delik, namun tidak dapat dianggap sebagai unsur positif. Oleh karena 

itu, sifat melawan hokum bukan unsur daripada delik, kecuali dinyatakan secara 

tegas.   
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Berdasarkan asas ini, maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, ia harus tahu 

bahwa perbuatannya dilarang. Prof. Simons menafsirkan sifat melawan hokum 

sebagai sifat melawan hokum formil. Menurut faham Zevenbergen, sifat 

melawan hokum adalah unsur daripada tiap-tiap delik yang setiap kalinya harus 

dibuktikan. Untuk mempertahankan pendapatnya, ia mengemukakan alas an, 

bahwa delik itu tidak hanya terdiri atas perbuatan yang terlarang, tetapi delik itu 

juga harus dapat dipersalahkan terhadap pembuat. Pengertian delik tidak saja 

melwan hokum, tetapi juga harus ada kesalahan. 

Dengan menghubungkan sifat melawan hokum dengan kesalahan, maka 

menurut Zevenbergen, berarti bahwa perbuatan seseorang itu dapat dipersalahkan 

kepada sipembuatnya. Oleh karena itu, untuk mempersalahkan seseorang, 

perbuatan yang dilakukan itu harus merupakan perbuatan yang terlarang, sebab 

perbuatan yang diperkenankan tidak dapat dipersalahkan kepada sipembuat. 

Zevenbergen menafsirkan sifat melawan hokum sebagai sifat melawan hokum 

materil. 

Sifat melawan hokum materil adalah sesuatu perbuatan yang mungkin 

melawan hokum, walaupun tidak tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh 

Undang-Undang. Sedangkan sifat melawan hokum formil adalah sesuatu 

perbuatan yang bersifat melawan hokum, karena dilarang dan diancam pidana 

dengan tegas oleh Undang-Undang. 

Apabila perumusan delik dalam Undang-Undang, sifat melawan hokum itu 

tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur, maka sifat melawan hokum itu 

bukan merupakan unsur. Jadi, tidaklah perlu dibuktikan bahwa perbuatan itu 

bertentangan dengan hokum. Alas an pikiran Prof. Simons, bahwa : 

1. Bila perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, 

maka dengan sendirinya perbuatan itu bersifat melawan hokum. Karena sifat 

melawan hokum itu bertentangan dengan hokum pada umumnya, maka tidak 

perlu dibuktikan bahwa perbuatan itu adalah sifat melawan hokum; dan 
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2. Selain itu dikenal suatu adigium “ichderren wordt gecht de wet te keneen”. 

Bahwa setiap orang dianggap mengetahui Undang-Undang, maka kalau ia 

berbuat ia tentu mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan 

hokum, karena itu tidak perlu dibuktikan. 

Walaupun dalam suatu perumusan delik tidak dinyatakan dengan tegas, 

bahwa sifat melawan hokum itu harus dianggap sebagai unsur, tetapi sifat 

melawan hokum itu harus dianggap sebagai unsur, karena itu harus dibuktikan 

bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hokum. Penganut ajaran ini adalah Van 

Hamel dan Zevenbergen. Mereka membuktikansifat melawan hokum itu sebagai 

sifat melawan hokum materil, maksudnya bahwa seseorang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang agar 

dapat dihukum, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh Undang-Undang dan bertentangan dengan pandangan 

masyarakat. Apabila menurut pandangan masyarakat perbuatan itu dianggap tidak 

bertentangan dnegan pandangan masyarakat, maka sipembuatnya tidak boleh 

dihukum. 

Contoh : 

Didaerah pedalaman Papua berpakaian tidak lengkap, laki-laki maupun 

perempuan tidak merupakan perbuatan yang tidak sopan atau bukan perbuatan 

yang bersifat melawan hokum, karena itu hal yang demikian berdasarkan 

pandangan masyarakat di sana perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. 

E. Kesalahpahaman atau Kekeliruan 

Dwaling adalahkesalahpahaman, yang terdiri atas : 

1. Kesalahpahaman yang sebenarnya, yaitu kesalahpahaman salah satu unsur 

dari delik; 

Misalnya : A melihat suatu barang yang ingin dimilikinya. Ia kira bahwa 

barang itu milik orang lain, lalu barang itu diambilnya. A beranggapan ia 

mencuri barang itu, tetapi ternyata kemudian barang itu memang akan 

dihadiahkan kepadanya oleh si B. jadi, barang itu memang milik A. 
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Dalam hal ini, maka si A tidak dapat dipidana, karena unsur mengambil 

barang orang lain tidak terpenuhi, akan tetapi ternyata A mengambil 

barangnya sendiri sebelum diberikan oleh B kepadanya sebagai hadiah. 

2. Kesalahpahaman dibidang hokum 

Misanya : A melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana oleh Undang-Undang, tetapi A tidak mengetahui bahwa perbuatan 

itu merupakan perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini, berdasarkan fictie, 

maka A tetap dapat dipidana. 

Dalam Bahasa Romawi, Dwaling disebut Error. 

Error (Dwaling), Dapat berupa : 

1. Error In Objecto, yaitu mengenai barang/objek yang menjadi tujuan 

perbuatan yang dilarang. 

Contoh : A bermaksud membunuh B secara terang-terangan, akan 

teteapi ia tidak berani, sehingga ia mengintai B kapan pulang 

kerumahnya. Kemudia A mengetahui bahwa hamper tiap malam B 

pulang pada malam hari jam 21:00 WIB. Setelah itu A pada malam 

berikutnya bersembunyi dekat rumah B, tepat jam 21:00 WIB, A 

mendengar ada orang datang, dan dikira A itu adalah B. lalu ia keluar 

dan melakukan pembunuhan terhadap orang itu. Tetapi ternyata orang 

yang dibunuh A bukanlah B, melainkan C yang bukan objek sasaran A. 

Apabila B yang terbunuhm maka A dengan pembunuhan berencana 

(Pasal 340 KUHP). Karena yang terbunuh C, maka A dapat dipidana 

berdasarkan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Kasus A ini 

merupakan  Error In Objecto. 

 

2. Error In Person, yaitu kekeliruan orang (person), yang menjadi tujuan 

perbuatan yang terlarang. 
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Contoh : A bermaksud membunuh seseorang pejabat. Kemudian ia 

melaksanakan niatnya, tetapi yang tertembak bukanlah pejabat yang 

dimaksud, akan tetapi ajudan pejabat itu. Dalam halini, A tidak dapat 

dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 349 KUHP, tetapi dapat dipidana 

berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP. 

Pada contoh diatas, telah terjadi Error in Persona, namun terhadap 

pelakunya walaupun orang yang menjadi tujuan/sasaran keliru, tetap 

dapat dipidana. 

Dwaling atau error berkaitan erat dengan opzet, karena pada saat 

melakukan kejahatan terhadap unsur opzet (kesengajaan), walaupun terjadi 

kekeliruan terhadap objek dan orang yang menjadi korban kejahatan. 

F. Kemampuan Bertanggungjawab 

Dalam hokum pidana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan dan mempunyai jiwa 

serta kesadaran jiwa atas perbuatannya itu. Keadaan jiwa seseorang demikian, 

tentunya dapat memahami dan menyadari kehendaknya dengan bebas atas 

perbuatannya. Menurut doktrin untuk menentukan orang yang tidak dapat 

dipidana atau tidak mampu bertanggungjawab adalah dengan cara : 

1. De Biologische Metode 

Dengan mengambil sebab keadaan jiwa yang sakit, orang yang melakukan 

suatu tindak pidana tidak dapat dipidana karena keadaan jiwanya yang 

sakit. 

2. De Psychologische Methode 

Cara menentukannya ialah dengan menunjukkan hubungan antara jiwa 

seseorang dengan orangnya, orang itu tidak dapat dipidana apabila ia tidak 

memahami bahwa perbuatannya itu dilarang. 
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Berdasarkan Pasal 44 KUHP, ada 2 hal yang dapat menjadi dasar untuk 

menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak 

dapat dihukum, yaitu : 

1. Keadaan jiwa seseorang diganggu oleh suatu penyakit; dan 

2. Bila jiwa seseorang tidak tumbuh dengan sempurna, dan perbuatan itu 

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 

Seseorang yang kemampuan untuk berfikirnya adalah sehat, tetapi keadaan 

jiwa orang itu tidak memahami apakah perbuatan itu dilarang atau tidak, keadaan 

ini disebut “Insania Morales”. Seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi 

dalam kenyataannya mungkin orang itu mempunyai jiwa sehat, terbukti kesehatan 

(jiwanya) berkurang, karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya, 

tetapi dikurangi, keadaan ini dinamakan “Vermindende Teorelekeningsvaat 

bearheid”. Kondisi kejiwaan seperti ini di Negeri Belanda dinamakan 

“psychopathen”, yaitu orang yang pertanggungjawabannya agak berkurang, 

karena itu pula di Negeri Belanda di keluarkan Undang-Undang penyakit jiwa.  

Apabila terhadap perbuatan tertentu, seseorang jiwanya sebagian dihinggapi 

penyakit disebut Monomanen. Bentuk-bentuk Monomanen (sebagian jiwa sehat, 

sebagian sakit), adalah : 

1. Kleptomanie 

Yaitu seseorang yang gemar terhadap perbuatan tertentu, tetapi ia tidak 

sadar akan perbuatan itu. Misalnya ia suka mengambil barang tertentu, 

seperti sendok atau garpu di mana saja ia berada, padahal ia seseorang 

yang mampu dan kaya. Kalau ditanyakan kepadanya mengapa barang itu 

diambil, ia tidak sadar. 

2. Pycomanie 

Yaitu seorang pysoman gemar membakar sesuatu, ketika ia melakukan 

pembakaran sesuatu ia tidak sadar. 

3. Mymphomanie 
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Yaitu seseorang mymphoman ialah seseorang laki-laki yang suka 

melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan perempuan. 

Seseorang yang membuat dirinya kedalam keadaan tidak sadar untuk 

melakukan tindak pidana disebut “Actio Lebra in Causa”. 

Contoh : 

A bermusuhan dan menaruh dendam terhadap B. 

Dalam keadaan sadar A tidak berani membunuh B, lalu A minum-minuman 

keras, sehingga ia mabuk dan berani. Kemudian ia memukul B. Dalam hal ini 

A dapat dipertanggungjawabkan, karena dalam keadaan mabuk itu ia dapat 

menentukan kehendaknya terhadap B. 

Orang yang melakukan tindak pidana, tetapi ia belum dewasa menurut Pasal 

45 KUHP, apabila usianya belum mencapai 16 tahun melakukan tindak pidana, 

hakim dapat memutuskan 3 kemungkinan, yaitu : 

1. Menjatuhkan pidana; 

2. Memutuskan agar anak itu dikembalikan kepada orang tua/walinya yang 

merawatnya. Dengan demikian tidak dijatuhi pidana; dan 

3. Menetapkan bahwa anak itu akan diserahkan kepada pemerintah. 

G. Evaluasi 

1. Jelaskan dengan diberikan contoh apa yang dimaksud dnegan 

pertanggungjawaban pidana! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan: 

a. Teori kehendak; 

b. Teori harapan atau bayangan 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan: 

a. Kesengajaan 

b. Kelalaian 

4. Jelaskan tentang ajaran tiada pidana tanpa kesalahan! 

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan melawan hukum!  
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BAB IV 

HAL-HAL YANG MENIADAKAN, MERINGANKAN DAN 

MEMBERATKAN PIDANA 

A. Hal-hal Yang Meniadakan Pidana 

Dalam hokum pidana dikenal istilah “strafnitslutingsgronder”, yaitu hal-hal 

atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa seseorang yang telah melakukan 

suatu perbuatan dengan tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-

Undang (perbuatan yang berupa delik) tetapi tidak dipidana. 

Hal ini diatur pada titel ke-3 Buku Pertama KUHP, yaitu : 

1. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang mengapuskan kesalahan terdakwa. 

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hokum. 

Jadi, tetap perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada 

kesalahan. 

2. Alasan Pembenar, yaitu alasan yang menghapskan sifat melawan 

hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa itu 

menjadi perbuatan yang patut dan benar. 

Menurut penjelasan KUHP, alas an penghapusan atau peniadaan pidana 

(alasan pemaaf dan alasan pembenar), dibagi atas : 

a. Alasan yang terdapat dalam batin si pelaku (in wendige oorzaken), yaitu 

Pasal 44 KUHP; 

Pada Pasal 44 KUHP ayat (1), dinyatakan bahwa : 

“barangsiapa melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu 

jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”. 

Terhadap orang yang jiwanya dihinggapi penyakit atau tidak tumbuh 

dengan sempurna, bila melakukan perbuatan tindak pidana, maka tidak 

dipidana (dapat dimaafkan). Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu 

dimasukkan kerumah sakit jiwa untuk diobati. 
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b. Alasan-alasan yang diluar batin si pelaku, Pasal 48, 49, 50 dan Pasal 51 

KUHP. 

1. Alasan Pemaaf 

a. Pasal 48 KUHP : 

“Barangsiapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh Daya 

Paksa tidak dipidana”. Kata “daya paksa” adalah salinan kata 

Belanda “overmacht”, yang artinya kekuatan atau daya yang lebih 

besar. 

Contoh : Apabila seseorang melakukan delik, oleh karena 

dipaksakan oleh orang lain, perbuatannya dimaafkan. 

Menurut MvT, “overmacht” yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP 

tersebut kekuatan/paksaan/tekanan tersebut tidak dapat dielakkan. 

Sifat paksaan (overmacht) terdiri dari : 

a) Absolut dwang (paksaan absolut), yaitu paksaan yang benar-

benar tidak dapat dielakkan; 

Contoh : A memegang B dengan kuatnya dan kemudian 

mendorong B memasuki rumah C tanpa izin, sehingg perabot 

rumah C hancur, karena itu B tidak dapat dipidana. Tetapi dalam 

hal ini A lah yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat 

dipidana. 

b) Relative Dwang (paksaan relative), yaitu paksaan yang dapat 

dielakkan, tetapi dalam keadaan tertentu menurut perhitungan 

yang layak tak dapat dilakukan; 

Contoh : A memaksa B untuk memukul C, jika B tidak 

melaksanakan kehendak A, maka B akan dipukul oleh A. 

sebetulnya ancaman A yang ditujukan kepada B itu dapat 

dielakkan, misalnya B melarikan diri. Akan tetapi menurut 

pikiran yang layak dari orang yang berada dalam keadaan 

demikian itu tidak data diharapkan, bahwa B akan dapat 
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mengelakkan paksaan tersebut dan akhirnya ia melaksanakan 

kehendak dari si A. 

Selain paksaan itu, timbulnya dari manusia dapat juga karena 

kekuatan alam. 

Contoh paksaan kekuatan alam : 

A sedang mandi dilaut dan pakainnya diletakkan ditepi pantai, 

tiba-tiba ditiup angin kencang, sehinggapakaian A terbawa  angin 

kejalan raya. A terpaksa mengambilnya dijalan raya (umum) 

tanpa pakaian. Hal ini sebenarnya melanggar kesusilaan, akan 

tetapi karena kekuatan alam, maka A terpaksa berbuat demikian. 

Karena itu, A tidak dapat dipidana dan perbuatan A dapat 

dimaafkan. 

c) Physiche Dwang, yaitu paksaan yang terjadi atas kekuatan badan 

paksaan yang diderita badan seseorang; dan 

d) Physche Dwang, yaitu paksaan yang diderita seseorang. 

Berkaitan dengan overmacht dalam doktrin dikenal dengan 

noodteostand (keadaan darurat). 

Adapun yang dimaksud dengan noodteostand  adalah keadaan 

dimana suatu kepentingan hokum dalam keadaan bahaya dan untuk 

menghindarkan bahaya tersebut, terpaksa dilanggar kepentingan 

umum yang lain. 

Noodteostand (keadaan darurat) apabila terdapat : 

1. Konflik dalam kepentingan hukum 

Contoh : Ditengah lautan sebuah kapal pecah dan untuk 

menyelamatkan diri, dua orang berpegangan pada sebuah kayu 

balok. Balok itu hanya dapat digunakan oleh satu orang saja. Oleh 

karena tidak ada pertolongan dan untuk menyelamatkan diri maka 
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seseorang diantaranya mendorong temannya itu, hingga 

tenggelam dan akhirnya meninggal dunia. 

2. Konflik antara kepentingan hokum dan keharusan hukum 

A dipanggil sebagai saksi di pengadilan untuk didengar 

keterangannya sebagai saksi. Hal ini merupakan keharusan 

hokum baginya untuk dipenuhi, akan tetapi saat harus 

mengahadap panggilan tersebut, ia jatuh sakit, sehingga tidak 

dapat memenuhi panggilan itu. 

3. Konflik antara dua keharusan hukum 

A adalah seorang dokter militer. Sebagai dokter militer itu 

mempunyai 2 profesi, yaitu : (a) sebagai seorang dokter, dan juga 

(b) sebagai seorang militer. Sebagai seorang dokter ia harus 

menyimpan segala rahasia jabatannya, akan tetapi sebagai 

seorang militer ia harus tunduk kepada perintah militer. Jika oleh 

atasannya ia ditanya perihal tentara yang dirawat oleh dirinya, 

maka ia harus menerangkan keadaan yang sebenarnya dari 

pasiennya. Namun, dalam hal ini ia melanggar rahasia jabatannya 

sebagai seorang dokter. Akan tetapi, ia tidak menerangkan 

keadaan ang sebenarnya, ia melanggar disiplin militer. Dalam hal 

ini terdapat konflik antara dua keharusan hukum. 

b. Pasal 49 KUHP 

1) Barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri 

sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta 

benda sendiri atau orang lain, karena serangan atau ancaman 

serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hokum. 

2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung 

disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat, karena serangan 

atau ancaman serangan itu tidak dipidana. 
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Dalam doktrin Pasal 49 KUHP ayat (1) dikenal sebagai noodweer. 

Pasak 49 KUHP ayat (2) sebagai noodweer exces, disamping 

dikenalnya noodhtoestand (keadaan darurat). 

Contoh Noodweer : 

A kembali menyerang B untuk membela diri atas serangan yang 

dilakukan B terhadap A. dalam hal ini A tidak dapat dihukum dan 

perbuatannya itu dapat dimaafkan. 

Noodweer pada Pasal 49 KUHP, terdiri dari 2 hal, yaitu : 

1. Syarat pokok terdiri atas 2 hal, yaitu (a) harus ada serangan; dan 

(b) terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan; 

 

2. Sifat syarat-syarat pokok tersebut adalah : 

 

a. Serangan harus timbul secara mendadak atau serangan itu 

harus mengancam secara langsung; 

b. Serangan itu harus bersifat bertentangan dengan hokum; 

c. Sifat pembelaan itu harus benar-benar diperlukan 

(noodzakelijke); 

d. Disamping noodzakelijke, pembelaan itu harus ada 

kesinambungan antara kepentingan hokum yang dilanggar dan 

dibela; dan 

e. Kepentingan yang dibela itu hanya mengenai badan/tubuh 

seseorang (lijf), kesusilaan atau sentuhan badan berkaitan 

dengan kelamin. 

Selain hal-hal diatas, yang merupakan alas an pemaaf pada Pasal 48 

KUHP dan Pasal 49 KUHP diatas, dikenal pula Putatief Noodweer  

dan  Noodweer Exes. Putatief Noodweer  adalah pembelaan yang 

dilakukan oleh seseorang yang mendadak dan bertentangan dengan 

hokum. Putatief Noodweer  apabila : 
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1. Orang mengira terjadi serangan mendadak, tetapi sebenarnya 

tidak; 

2. Pihak ketiga, mengira orang lain menjadi korban serangan 

mendadak lalu memberi bantuan. 

Perbedaan Noodweer dengan Noodhtoestand: 

Noodweer : 

1. Terdapat hak seorang yang perlu dibela terhadap perbuatan yang 

melawan; 

2. Kepentingan yang dapat dibela hanyalah berupa badan, 

kehormatan atau harta benda;  dan 

3. Pada umumnya dianggap sebagai perbuatan yang dapat dianggap 

melawan hokum. 

Noodhtoestand : 

1. Terdapat satu hubungan, dimana terdapat suatu hal yang 

dihadapkan dengan lain hak, suatu pertentangan antara 

kepentingan-kepentingan hokum berlangsung; dan  

2. Kepentingan yang dapat dibela tidak dibatasi, asal kepentingan 

hokum yang dibela itu seimbang dengan kepentingan hokum yang 

dilanggar; dan 

3. Masih terdapat perbedaan,apakah bersifat strafnitsluitingsgronder. 

Noodweer Exes : 

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, bahwa yang melampaui batas 

pembelaan yang perlu, jika perbuatan itu dilakukan karena sangat 

panas hatinya yang disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu 

tidak dipidana. Jadi yang dimaksud dengan Noodweer Exes, adalah 

cara pembelaan diri yang melampaui batas-batas keperluan 

pembelaan. 

Pembelaan melampaui batas, harus memenuhi syarat-syarat : 
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1. Pembelaan tidak perlu noodzakelijke, artinya tidak ada jalan lain 

yang mungkin untuk menghindarkan serangan itu; 

2. Pembelaan itu tidak perlu geboden, artinya tidak harus ada 

keseimbangan antara kepentingan hokum yang diancam dengan 

kepentingan hokum yang dilanggar karena pembelaan; 

3. Serangan itu harus melawan hokum dan tiba-tiba langsung 

mengancam; dan 

4. Tekanan jiwa dan serangan itu harus ada hubungan causal. 

 

2. Alasan Pembenar 

a. Pasal 50 KUHP 

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 

ketentuan Undang-Undang tidak dipidana”. Hal ini dalam hokum 

pidana disebut “Wettelijke Voorscriften”. 

Contoh : A melakukan perbuatan pelaksanaan pidana mati, yang 

sebenarnya dilarang dan diancam dengan pidana, namun dalam 

hal ini oleh Undang-Undang diberikan. 

Contoh lain : Dalam operasi, militer melakukan 

pembersihan/pembantaian terhadap pemberontakan, berarti 

melakukan pembunuhan. Dalam hal ini, karena melaksanakan 

ketentua Undang-Undang ini dibernarkan dan tidak dipidana. 

Pada mulanya Wettelijk Voorschrift ditafsirkan sebagai Undang-

Undang dalam artian formil. Namun, kemudian pendirian 

Hoogeraad berubah, tidak saja dalam arti formil, tetapi juga 

dalam artian materil. Artinya setiap peraturan yang dibuat oleh 

badan/organisasi, yang oleh Undang-Undang diberi kekuasaan 

untuk membuat peraturan yang mengikat. Dalam hubungan 

dengan pelaksanaan Undang-Undang itu, perlu dipahami dengan 

wewenang dan kewajiban. 
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Wewenang misalnya apabila terjadi suatu kejahatan, maka polisi 

berkuasa/berwenang untuk melakukan penggeledahan dan 

pemeriksaan dalam rumah si pelaku. 

Kewajiban misalnya apabila seorang polisi mengetahui ada 

orang yang melakukan kejahatan, maka ia berkewajiban untuk 

menangkap orang tersebut. Dalam melaksanakan wewenang dan 

kewajiban, yang penting adalah pelaksanaannya harus seimbang 

dan patut, artinya terbatas sesuai dengan prosedur hokum yang 

berlaku. 

b. Pasal 51 KUHP : 

 

1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan peritah 

jabatan yang diberika oleh penguasa yang berwenang, tidak 

dipidana; 

 

2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapunya 

pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik 

mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan 

pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. 

Hal ini dalam hokum pidana disebut Amtelijke Bevel. 

Contoh :  

Pasal 51 ayat (1) KUHP : 

A seorang polisi diperintah untuk menangkap seorang penjahat 

kambuhan (residivis) oleh komandannya. Pada saat akan 

ditangkap penjahat itu melakukan perlawanan dengan pedang. 

Dalam melaksanakan perintah itu A terpaksa melumpuhkan 

sipenjahat dengan cara menembaknya agar dapat ditangkap. 

Penembakan itu dibenarkan oleh hokum dan A tidak dipidana. 

Pasal 51 ayat (2) KUHP : 
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Seorang perwira polisi memerintahkan olisi bawahannya untuk 

memukul seseorang sehingga cidera. Perwira tersebut dapat 

dipidana karena penganiayaan, karena hal ini diluar 

kewenangannya/kekeuasaannya. 

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa apabila seseorang menjalankan 

perintah Undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah 

jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP), merupakan alas an pembenaran dan 

terhadap mereka tidak dipidana. 

Diluar Undang-Undang terdapat pula hal-hal yang meniadakan pidana, yaitu : 

1. Perbuatan orang tua teradap anaknya, misalnya memukul anaknya yang 

nakal sebagai pelajaran. Tetapi hal itu harus dalam batas yang layak dan 

wajar, serta tidak membahayakan jiwa si anak. Hal ini hanya berlaku pada 

anak yang belum dewasa. 

2. Perbuatan seorang ahli dalam lapangan ilmu pengetahuan, misalnya 

percobaan terhadap hewan dengan tujuan untuk memberantas suatu 

penyakit. Percobaan terhadap hewan tersebut adalah menyakiti hewab 

dengan sengaja dan termasuk menyiksa binatang. Namun karena jelas 

tujuannya, maka perbuatan seorang ahli tersebut tidak dipidana, walaupun 

perbuatan itu melanggar ketentuan Pasal 302 KUHP. 

3. Perbuatan ahli bedah, seorang ahli bedah yang melakukan pembedahan 

terhadap tubuh manusia. Pada hakekatnya perbuatan itu menyakiti dan 

melukai seseorang. Jadi merupakan penganiayaan yang menimbulkan rasa 

sakit atau cidera pada orang lain. Akan tetapi, perbuatan hali bedah itu 

tidak dipidana, karena perbuatan itu untuk menyembuhkan sipenderita dari 

penyakitnya. 

4. Perbuatan ahli kebidanan, seseorang ahli kebidanan membunuh anak yang 

masih berada dalam kandung si ibu, karena untuk menyelamatkan jiwa si 

ibu yang sedang mengandung. Hal dilakukan karena dikhawatirkan kalau 

tidak digugurkan anak yang masih dalam kandungan itu membahayakan 

jiwa si ibu. Perbuatan ahli kebidanan melakukan abortus karena dalam 

keadaan darurat. Namun, seandainya seorang  perempuan yang sedang 
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hamil, minta kandungannya digugurkan dengan alas an ia tidak 

menginginkan anaknya yang akan lahir itu, tidak dapat dibenarkan. Dalam 

hal ini, baik ahli kebidanan maupun perempuan tadi dapat dipidana. 

B. Hal-Hal Yang Meringankan Pidana 

1. Hal-hal yang meringankan pidana menurut KUHP, yaitu yang diatur pada 

ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 47, Pasal 53 dan Pasal 57 KUHP. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 jo Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, bahwa “ 

orang yang dituntut melakukan tindak pidana, tetapi umurnya belum berusia 

16 tahun (belum dewasa), maka hakim dapat memutuskan : 

a. Memerintahkan dikembalikan kepada orang tua atau walinya; 

b. Memerintahkan diserahkan kepada pemerintah untuk didik; 

c. Dijatuhi pidana, tetapi maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga;  

d. Apabila kejahatan dilakukan oleh anak yang belum dewasa itu diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya 

dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun; dan 

e. Pidana tambahan yang terdapat dalam pasal 10 KUHP tidak diterapkan. 

Apabila seseorang yang melakukan percobaan tindak pidana (Pasal 53 

KUHP), maka terhadap rang tersebut dapat dipidana sebagai berikut: 

a. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga; dan 

b. Jika kejahatan itu diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

dipidana paling lama 15 tahun penjara. 

Contoh : seseorang melakukan percobaan melakukan tindak pidana 

pencurian. Artinya tindak pidana pencurian yang dilakukan belum selesai 

dilakukan karena factor diluar kemauan sipembuat. Terhadap sipembuat atau 

pelaku dapat dipidana karena melanggar Pasal 362 KUHP dengan ancaman 

pidana paling lama 5 tahun dikurangi sepertiga dari 5 tahun (1 tahun 8 bulan) 

sehingga menjadi 3 tahun 2 bulan penjara. 
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Dalam hal pembantuan atau membantu melakukan kejahatan (Pasal 57 

KUHP), menentukan bahwa : 

a. Maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga; 

b. Hanya dapat dijatuhi pidana paling lama 15 tahun penjara; dan 

c. Pidana tambahan dapat dijatuhkan kepada sipembantu. 

Dengan demikian, hal-hal yang meringankan pidana dapat diberikan 

kepada orang yang belum dewasa (belum berumur 16 tahun) yang melakukan 

tindak pidana dan terhadap pelaku percobaan melakukan tindak pidana dan 

terhadap orang yang melakukan pembantuan suatu kejahatan. 

2. Hal-hal yang meringankan pidana berdasarkan praktek 

Dalam praktek pengadilan, hal-hal yang meringankan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana antara lain adalah: 

a. Belum pernah dipidana atau dihukum; 

b. Usia masih muda; 

c. Berlaku sopan dalam persidangan; 

d. Tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit; 

e. Menyatakan penyesalannya; 

f. Mengakui perbuatannya; dan 

g. Telah mengadakan perdamaian secara kekeluargaan. 

Hal-hal tersebut diatas lazimnya dalam praktek sebelum hakim 

menjatuhkan pidana yang merupakan pemidanaan terhadap kesalahan 

seseorang sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu 

disebutkan alasan-alasan yang meringankan terpidana dan juga alasan-alasan 

yang memberatkan terpidana. 

C. Hal-hal Yang Memberatkan Pidana 

1. Keadaan Pelaku 

Berdasarkan Pasal 52 KUHP bahwa bilamana pegawai negeri melakukan 

delik, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu 
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melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan 

kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah. 

Kejahatan ini diatur secara khusus pada Pasal 413 KUHP sampai Pasal 

437 KUHP. 

Contoh : seorang pegawai negeri menggelapkan uang karena jabatannya 

sebagai bendahara, memalsukan surat-surat, menghilangkan surat-surat 

penting, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. 

Keadaan pelaku yang memiliki jabatan yang sah sebagai pegawai negeri 

yang menyalahgunakan jabatan dan kesempatan, pemaksaan sebagaimana 

yang diatur dalam KUHP dapat disangka atau dituntut melakukan tindak 

pidana korupsi atau tindak pidana suap. 

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 

kebangsaan RI, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga 

(Pasal 52 a KUHP). 

Contoh : komplotan bajak laut (perampok) merampok dilaut dnegan 

menggunakan kapal bendera Indonesia, selain mengambil harta orang-orang 

yang ada diatas kapal yang dirampok, mereka juga membunuh beberapa 

orang diatas kapal itu, sebelum merampas harta benda yang ada diatas kapal. 

2. Tindak Pidana Yang Dilakukan 

a. Ketentuan Pengulangan (residivis) yang diatur pada Pasal 486 KUHP, 

Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP 

Contoh : seseorang yang telah dipidana karena melanggar Pasal 365 

KUHP yaitu pencurian dnegan ancaman kekerasan telah bebas 

menjalankan pidananya. Kemudian setelah bebas, ia kembali melakukan 

tindak pidana yang sama atau tindak pidana lain. Terhadap pelaku tersebut 

pidananya ditambah atau diperberat dengan sepertiga dari ketentuan 

pidana yang dilanggar. 
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b. Ketentuan mengenai gabungan tindak pidana diatur pada Pasal 63 KUHP 

sampai 71 KUHP. Dalam hal ini gabungan tindak pidana dapat terjadi 

dalam bentuk : 

1. Melakukan suatu perbuatan, tetapi melanggar beberapa aturan pidana; 

dan 

2. Melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu 

merupakan tindak pidana kejahatan tersendiri. 

Contoh : 

1. A mengendarai kendaraan sepeda motor dimalam hari tanpa lampu dan 

tidak memiliki SIM, juga tidak membawa STNK. Kemudian A 

ditangkap polisi dan kemudian ditilang. 

2. A bermaksud merampok, sebelum membawa lari barang-barang 

rampokannya, ia membacok tuan rumah dan memperkosa istri tuan 

rumah. 

Dengan demikian, dilihat dari sudut tindak pidana, apabila terjadi residivis 

atau gabungan, maka merupakan suatu alasan untuk memperberat pidana 

terhadap pelakunya oleh Hakim atau pengadilan. 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan 2 (dua) alasan peniadaan pidana bagi pelaku tindak pidana 

menurut ketentuan KUHP! 

2. Jelaskan dengan disertai contoh yang dimaksud dengan “overmacht” yang 

ditentukan pada Pasal 48 KUHP! 

3. Jelaskan dengan disertai contoh tentang alasan pembenar bagi pelaku 

perbuatan, sehingga tidak dipidana menurut ketentuan Pasal 50 dan Pasal 

51 KUHP! 

4. Jelaskan dengan disertai contoh yang dimaksud dengan “noodweer yang 

ditentukan pada Pasal 49 ayat (1) KUHP! 

5. Jelaskan dnegan disertai dasar hukumnya tentang hal-hal yang 

meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana menurut KUHP!  
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BAB V 

ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA 

 

M.v.T dari KUHP dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana 

ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat 

dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya 

seseorang”. 

M.v.T menyebutkan ada 2 (dua) alasan : 

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak 

pada diri orang itu. 

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak 

pada diri orang itu, adalah : 

a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit 

(Pasal 44); dan 

b. Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih muda di 

Indonesia dan juga di Negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi 

merupkan penghapusan pidana). 

 

2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak 

diluar orang itu. 

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak 

diluar orang itu diatur dalam KUHP, Pasal 48 sampai dengan 51 KUHP, 

meliputi : 

a. Daya paksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP); 

b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP); 

c. Melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP); dan 

d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). 
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A. Alasan Penghapusan Pidana (Umum) dalam KUHP 

1. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP) 

Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana 

seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempuma akal/jiwanya 

atau terganggu karena sakit. Seperti diketahui M.v.T menyebutkan sebagai 

tak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab yang terletak di dalam si 

pembuat sendiri. 

Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan, 

perbuatannya tetap melawan hokum sehingga dapat dikatakan suatu alasan 

penghapusan kesalahan. 

2. Daya paksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP) 

Pasal 48 KUHP : “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan 

yang didorong oleh daya paksa”. Dalam M.v.T dilukiskan sebagai : “setiap 

kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang 

terakhir ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau 

paksaan itu. 

Yang dimaksud dengan paksaan di sini bukan paksaan yang mutlak, 

yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan 

kehendaknya. Ucapan “tidak dapat ditahan” menunjukkan, bahwa menurut 

akal sehat tak dapat diharapkan dari sipembuat untuk mengadakan 

perlawanan. Maka dalam daya paksa (overmacht) dapat dibedakan dalam 2 

(dua) hal : 

a. Paksaan yang absolut 

Daya paksa yang absolut dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau 

alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan. 
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Contoh : tangan seseorang dipegang oleh orang lain dan dipukulkan 

pada kaca, sehingga kaca pecah. Maka orang yang pertama tadi tidak 

dapat dikatakan telah melakukan perusakan benda (Pasal 406 KUHP) 

b. Paksaan yang relative 

Yang dimaksud dengan daya paksa dalam Pasal 48 ialah daya paksa 

relative. Istilah didorong menunjukkan bahwa paksaa itu sebenarnya 

dapat ditahan tetapi dari orang yang didalam paksaan itu tak dapat 

diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan. 

Contoh : A mengancam B, kasir bank dengan meletakkan pistol do dada 

B untuk menyerahkan uang yanf disimpan oleh B. B dapat menolak, B 

dapat berfikir dan menentukan kehendaknya, jadi tak ada paksaan 

absolut. Memang ada paksaan tetapi masih ada kesempatan bagi B 

untuk mempertimbangkan apakah ia melanggar kewajibannya untuk 

menyimpan surat-surat berharga itu dan menyerahkan kepada A atau 

sebaliknya, ia tidak menyerahkan dan ditembak mati. 

3. Keadaan darurat 

Dalam daya paksa relative kita bedakan daya paksa dalam arti sempit 

dan keadaan darurat. Daya paksa dalam arti sempit ditimbulkan oleh orang 

sedang pada keadaan darurat itu datang dari hal diluar perbuatan orang. 

KUHP kita tidak mengadakan pembedaan tersebut. 

Ada 3 tipe keadaan darurat : 

a. Perbenturan antara dua kepentingan hokum 

Contoh :ada dua orang yang karena kapalnya karam hendak 

menyelamatkan diri dengan berpegangan pada sebuah papan, padahal 

papan itu tak dapat menahan dua orang sekaligus. Kalau kedua-duanya 

tetap berpegangan pada papan itu, maka kedua-duanya akan tenggelam. 

Maka untuk menyelamatkan diri, seseorang diantaranya mendorong 
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temannya sehingga yang didorong itu mati tenggelam dan yang 

mendorong terhindar dari maut. 

b. Perbenturan antara kepentingan hokum dan kewajiban hokum 

Contoh : orang yang sedang menghadapi bahaya kebakaran rumahnya, 

lalu masuk atau melewati rumah orang lain guna menyelamatkan 

barang-barangnya. 

c. Perbenturan antara kewajiban hokum dan kewajiban hokum 

Contoh : seorang perwira kesehatan (dokter angkatan laut) 

diperintahkan oleh atasannya untuk melaporkan apakah perwira laut 

yang bebas tugas dan berkungjug kedarat terjangkit penyakit kelamin. 

Dokter tersebut tidak mau melaporkan pada atasan, sebab dengan 

memberi laporan pada atasannya ia berarti melanggar sumpah jabatan 

dokter yang harus merahasiakan semua penyakit dari para pasiennya. 

Disini dihadapkan pada dua kewajiban hokum : 

1. Melaksanakan perintah dari atasannya (sebagai tentara); dan 

2. Memegang teguh rahasia jabatan (sebagai dokter). 

 

4. Pembelaan darurat 

Istilah pembelaan darurat (noodweer) tidak ada dalam KUHP.  

Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi : “tidak dapat dipidana seseorang yang 

melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya 

sendiri atau orang lain, membela peri kesopanan sendiri atau orang lain 

terhadap serangan yang melawan hokum yang mengancam langsung atau 

seketika itu juga”. Pembelaan diri ini bersifat menghilagkan sifat melawan 

hokum. Dalam pembelaan darurat ada 2 (dua) hal yang pokok : 
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a. Ada serangan 

Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan 

pada serangan yang memusuhi syarat sebagai berikut : 

a) Seketika; 

b) Yang langsung mengancam; 

c) Melawan hokum; dan 

d) Sengaja ditujukan pada badan, peri kesopanan dan harta benda. 

 

b. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. 

Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat : 

a) Pembelaan harus dan perlu diadakan; 

b) Pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut 

dalam Undang-Undang yakni serangan pada badan, perikesopanan 

dan harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain. 

 

5. Pelampauan batas pembelaan darurat 

Istilah pelampauan batas pembelaan darurat tidak dapat kita jumpai 

dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi : “tidak dipidana seseorang yang 

melampaui batas pembelaan yang diperlukan jika perbuatan itu merupakan 

akibat langsung dari suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan 

oleh serangan itu”. 

Untuk adanya kelampauan batas pembelaan darurat ini harus ada syarat 

sebagai berikut : 

a. Kelampuan batas pembelaan yang diperlukan 

Pasal 49 ayat (2) dan ayat (1) itu mempunyai hubungan yang erat, maka 

syarat pembelaan yang tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) disebut juga 

sebagai syarat dalam Pasal 49 ayat (2). Disini pembelaan itu perlu dan 

harus diadakan dan tidak ada jalan untuk bertindak. 
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b. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan 

jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas) Termasuk 

disini adalah rasa takut, bingung dan mata gelap. 

 

c. Kegoncagan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adnaya serangan, 

dengan kata lain, antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus 

ada hubungan kasual. 

Yang meyebabkan kegoncangan jiwa yang hebat itu harus penyerangan 

itu dan bukan misalnya karena sifat mudah tersinggung. Disini juga 

yang perlu dilihat apakah serangan itu dapat menimbulkan akibat 

kegoncangan jiwa yang hebat bagi orang biasa pada umumnya. Sifat 

dari pelampauan batas pembelaan darurat adalah menghapuskan 

kesalahan (pertanggungjawaban pidana), jadi sebagai alasan pemaaf. 

Perbuatannya tetap bersifat melawan hokum. 

6. Menjalankan perintah perundang-undangan (Pasal 50 KUHP) 

Pasal 50 KUHP berbunyi : “tidak dipidana seseorang yang melakukan 

perbuatan untuk melaksanakan perintah perundang-undang”. 

7. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP) 

Pasal 51 ayat (1) KUHP : “tidak dipidana seseorang yang melakukan 

perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. 

Contoh : seorang Letnan polisi diperintah Kolonel polisi untuk menangkap 

penjahat. Colonel polisi tersebut berwenang untuk memerintahkannya. 

Jadi, dalam hal ini Letnan polisi tersebut melaksanakan perintah jabatan 

yang sah. 

Pasal 51 ayat (2) KUHP : “melakukan perintah jabatan yang tidak sah”. 

Suatu perintah jabatan yang tidak sah menghapuskan dapat dipidannya 

seseorang. Perbuatan orang ini tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi 

pembuatnya tidak dipidana, apabila memenuhi syarat-syarat: 
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a. Jika ia mengira dengan itikad baik (jujur hati) bahwa perinth itu sah; 

dan 

b. Perintah itu terletak dalam lindungan wewenang dari orang yang 

diperintah. 

Contoh : seorang agen polisi mendapat perintah dari kepala polisi untuk 

menangkap seorang agiator dalam suatu rapat umum atau umumnya 

seorang yang dituduh telah melakukan kejahatan, tetapi ternyata perintah 

tidak beralasan atau tidak sah. Disini agen polisi tidak dapat dipidana 

karena : 

a. Ia patut menduga bahwa perintah itu sah; dan 

b. Pelaksanaan perintah itu ada dalam batas wewenangnya. 

B. Alasan penghapusan pidana yang ada diluar KUHP 

Diluar Undang-Undang pun ada alasan penghapus pidana, misalnya: 

a. Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya; 

b. Hak yang timbul dari pekerjaan seorang dokter, apoteker, bidan dan 

penyelidik ilmiah; 

c. Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain 

mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dibukukan tanpa 

izin atau persetujuan; 

d. Mewakili urusan orang lain; 

e. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil 

f. Tidak adanya kesalahan sama sekali. 

C. Evaluasi 

1. Jelaskan dengan disetai contoh apa yang dimaksud dengan alasan tidak 

dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang 

itu! 

2. Jelaskan dengan disetai contoh apa yang dimaksud dengan alasan tidak 

dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar diri orang 

itu! 



AYU EFRITADEWI-HUKUM PIDANA | 48  

 

3. Berikan contoh penghapusan pidana terhadap perbenturan antara 

kewajiban hukum dan kewajiban hukum! 

4. Berikan contoh penghapusan pidana terhadap menjalankan perintah 

Undang-Undang! 

5. Berikan contoh penghapusan pidana terhadap melaksanakan perintah 

jabatan!  
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