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Hukum: Seperangkat kaidah, pegangan yang mengatur manusia untuk melakukan sesuatu 

yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. 

Pidana: sanksi, hukuman. 

  

Hukum Pidana dibagi menjadi 2: 

a. Hukum Pidana Materiil  aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang 

dilarang dan apa yang dikerjakan. 

b. Hukum Pidana Formil  aturan yang digunakan untuk mempertahankan Hukum Pidana 

Materiil dan pelaksana dari Hukum Pidana Materiil.  

 

 

SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUKUM PIDANA 

Hukum Pidana 

Tertulis 

Tidak Tertulis 

UU Pidana 

UU Non Pidana 
Khusus 

Umum 

Hukum Pidana Adat 

UU Non Pidana: 

a. UU Lingkungan 

b. UU Pers 

c. UU Pendidikan Nasional 

d. UU Perbankan 

e. UU Pajak 

f. UU Pemilu 

g. UU Partai Politik 

UU Pidana: 

a. KUHP 

b. Diluar KUHP: 

i. UU Anti Subversi 

ii. UU Tindak Pidana Korupsi 

iii. UU Tindak Pidana Pencucian Uang 

(Money Laundering) 
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PASAL  1 AYAT (1) KUHP 

 

“Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali” memuat 3 hal penting: 

1. Hukum Pidana harus didasarkan oleh UU yang tertulis atau asas Legalitas 

UU Pidana harus didasarkan oleh UU tertulis, artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat 

dihukum karena belum ada peraturan atau hukum yang berlaku sebelum perbuatan tersebut 

dilakukan. Contohnya: Budi melibatkan Lisa dalam pembuatan majalah Budiboy, karena belum 

ada aturannya karena masih dalam RUU APP, maka Lisa dan Budi tidak dapat dihukum. 

 

Lalu bagaimana jika yang dilakukan tersebut tidak tertulis, seperti hukum adat? Maka yang 

dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara ini adalah memakai UU Darurat No. 1 Tahun 

1950 yang berisi: 

a. Dianggap suatu perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat, sementara tidak ada 

aturannya di KUHP, maka hakim memakai UU ini, setiap perbuatan yang melanggarnya 

dikenakan pidana penjara maksimal 3 bulan. Contoh: Kumpul kebo. Kenapa tidak 

memakai Pasal  284, karena dalam Pasal  284 memuat orang yang sudah menikah. Lalu 

kenapa tidak memakai Pasal  294, karena dalam Pasal  ini meliputi orang dewasa dan 

meliputi anak-anak. 

 

b. Suatu perbuatan diperbolehkan dan di KUHP 

dilarang, maka hakim dapat menjatuhkan 

hukuman penjara maksimal 10 tahun. Contoh: 

Carok di madura, dimana seseorang 

diperbolehkan membunuh jika orang tersebut 

ditolak cintanya (Misalnya). Di Makasar, jika 

seorang wanita dibawa pergi oleh seorang 

laki-laki maka pihak keluarganya dapat 

membunuh laki tersebut jika bertemu. 

 

Namun, dalam pembahasan diatas 

memunculkan ajaran In Dubio Pro Reo yang 

artinya sedapat mungkin Hukum Pidana 

meringankan terdakwa, dan jika hakim ragu-

ragu maka hakim dapat membebaskan 

terdakwa. 

In Dubio Pro Reo: 

1. Jenis Pidana: 

a. Penjara lebih ringan dari 

hukuman mati 

b. Kurungan labih ringan 

dari pada penjara 

c. Denda lebih ringan dari 

kurungan 

2. Lama Pidananya: 

Maka yang dipakai adalah yang 

lebih sebentar 

3. Unsur-unsur yang dibuktikan:  

Unsur-unsur ini terkait dengan JPU 

yang akan membuktikan. Maka unsur 

yang lebih banyak akan semakin 

menguntungkan, karena JPU akan 

lebih sulit dalam membuktikan semua 

unsur yang menjadi dakwaan dari 

tersangka. 
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2. Hukum Pidana tidak berlaku surut (retroaktif) 

Hukum Pidana tidak dapat diterapkan untuk menghukum 

orang yang melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran 

selama belum ada UU yang dapat menghukum orang 

tersebut atas tindakannnya. Artinya Hukum Pidana tidak 

dapat diterapkan mundur kepada orang yang telah 

bersalah sebelum ada peraturannya. 

 

3. Tidak boleh melakukan Analogi 

Analogi adalah membandingkan sesuatu yang hampir 

sama.  Contoh 1: pada waktu di pasar Dono sedang berdiri 

dan mondar-mandir yang mana sebelahnya ada sapi, lalu 

Budi langsung membeli sapi itu dengan memberikan uang 

kepada Dono. Namun, dalam kenyataannya itu bukan sapi 

milik Dono yang nyatanya milik Zidane. 

 

Namun dalam kasus ini, unsur “mengambil”  harus 

menyentuh barang, dan unsur “dengan maksud memiliki” 

harus ada pengalihan hak kepemilikan tidak terbukti, 

karena pada hakikatnya “dengan maksud memiliki” 

mempunyai arti sesuatu yang memiliki nilai ekonomisalnya 

atau nilai yang sangat vital/ penting, sehingga dalam kasus 

ini hakim harus melakukan penafsiran dalam arti yang luas. 

INGAT! bukan melakukan analogi. Contoh 2: Seorang 

dokter gigi melakukan pencurian listrik, karena listrik yang 

ia punya tidak cukup untuk menjalankan prakteknya.  

 

 

 

Dalam hal ini dokter dapat dikenakan Pasal  puncurian 

yaitu Pasal  362, kenapa bisa? Bukannya yang dapat 

dihukum adalah barang yang dapat dipegang? Inilah 

pentingnya penafsiran oleh hakim secara luas, dalam arti kata tidak terpaku dalam barang 

yang berwujud saja tapi dapat barang yang tidak berwujud Misalnya  pulsa handphone, hak 

cipta serta rahasia dagang. 

 

Hukuman yang Tidak 

Menyebabkan Kesakitan 

 

Dari sekian banyak 

hukuman mati yaitu: 

Ditembak 

Memakai gas  

Suntikan mati 

Setrum listrik 

Digantung 

Dipancung.  

 

Maka  yang tidak 

menyebabkan rasa sakit 

adalah hukuman gantung 

dan pancung, karena 

hukuman mati akan 

melibatkan daya kerja 

sakitnya saraf dari otak, 

maka hukuman pancung 

akan memutuskan saraf 

antara otak dengan badan, 

sehingga hukuman ini tidak 

meimbulkan rasa sakit. 

Sedangkan hukuman 

gantung saat eksekusi 

dilakukan maka tulang leher 

akan patah yang 

menyebabkan tertusuknya 

otak kecil manusia, sehingga 

hukuman ini tidak juga 

mengalami kesakitan yang 

parah. 

Analogi  = secara harafiah adalah tampak 

Penafsiran  = terlihat dari fungsinya 
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KEBERLAKUAN HUKUM PIDANA 

 

Keberlakuan Hukum Pidana dibagi menjadi 2 yaitu Waktu/Tempo (Tempus Delicti) dan 

Tempat/Lokasi (Locus Delicti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

Budi ingin membunuh Tono dengan cara meracuni minuman. Rencananya tepat sekali ketika 

Tono ingin pergi ke Belanda untuk berpesta tahun baru. Tepat pada pukul 12.30 tanggal 30  

Desember 2007 di pesawat, Tono yang memesan orange juice langsung meminumnya, yang 

sebelumnya telah diberikan racun arsenik di minumannya tersebut. Setelah minum orange juice 

Tono tidak merasakan apa-apa. Pada saat tanggal 31 Desember pada pukul 07.00 ia transit 

ke bandara Changi, Singapura. Namun ironisnya, racun tersebut bereaksi total pada pukul 

07.30 di bandara Changi  hingga akhirnya sesampainya di bandara Roterdam pada pukul 

15.00 tanggal 31 Desember 2007 ia meninggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempus  : Tempo/waktu 

Locus  : Lokasi/Tempat 

Penting adanya Tempus Delicti: 

1. Setelah dilakukannya delik, apa pada 

saat itu sudah ada UU. 

2. Kaitannya dengan Daluwarsa, pengertian 

ini memuat bagaimana seseorang dapat 

dituntut, karena tidak selamanya 

seseorang dapat dituntut.  

3. Kaitannya dengan  umur dari anak untuk 

dapat dipidana. 

Penting adanya Locus Delicti: 

1. Hukum Pidana yang akan diberlakukan 

(mengenai asas-asas keberlakuan Hukum 

Pidana). 

2. Terkait dengan kompentensi relatif 

pengadilan. Contoh: PN Jak-Sel, PN 

Bogor. 
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Tempus Delicti 

1. Teori perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad):  

Teori ini menyatakan bahwa delik terjadi pada waktu perbuatan fisik dilakukan. Maka 

dalam kasus diatas, maka perbuatan fisik terjadi pada pukul 12.30 tanggal 30 Desember 

2007. 

2. Teori bekerjanya alat yang digunakan (de leer van het instrumen)  

Teori ini menyatakan bahwa delik terjadi pada waktu bekerjanya alat. Dalam kasus 

diatas, maka bekerjanya alat untuk membunuh Tono yaitu racun terjadi ketika pukul 07.30 

tanggal 31 Desember 2007. 

3. Teori akibat (de leer van het gevolg) 

Teori ini menyatakan bahwa delik terjadi ketika akibat dari perbuatannya telah 

mendapatkan hasil. Dalam kasus diatas, maka yang menjadi akibat pada pukul 15.00 

tanggal 31 Desember 2007. 

4. Teori waktu yang jamak (de leer van de meervoudige tijd) 

Teori ini menyatakan bahwa terjadinya delik pada saat gabungan antara 3 waktu 

tersebut. 

 

Locus Delicti 

1. Teori perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad):  

Teori ini menyatakan bahwa delik terjadi dimana perbuatan fisik dilakukan. Maka dalam 

kasus diatas, maka perbuatan fisik terjadi di dalam pesawat terbang, pada saat meminum 

Orange Juice. 

2. Teori bekerjanya alat yang digunakan (de leer van het instrumen)  

Teori ini menyatakan bahwa delik terjadi dimana alat yang digunakan sudah bekerja. 

Dalam kasus diatas, maka bekerjanya alat terjadi ketika perut dari Tono sudah merasakan 

tidak beres. 

3. Teori akibat (de leer van het gevolg) 

Teori ini menyatakan bahwa delik terjadi dimana akibat dari perbuatannya telah 

mendapatkan hasil. Dalam kasus diatas, maka yang menjadi akibat dimana Tono sudah 

berada di bandara Roterdam. 

4. Teori tempat yang jamak (de leer van de meervoudige tijd) 

Teori ini menyatakan bahwa terjadinya delik dimana gabungan antara 3 tempat tersebut. 

 

 

 

 

Teori Perbuatan Materiil  cocok untuk delik fomil 

Teori akibat    cocok untuk delik materiil 
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Manusia tidak lepas dari 2 unsur yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAS-ASAS BERLAKUNYA KUHP 

 

 

Asas keberlakuan KUHP digunakan untuk mengetahui kapan digunakan KUHP Indonesia atau 

negara lain. Adapun 4 asasnya: 

1. Asas Teritorial  berlakunya Hukum Pidana didasarkan pada tempat terjadinya delik 

(Pasal  2, 3 KUHP), contohnya: Budi membunuh Tono di Semarang. 

2. Asas Nasionalitas Aktif  berlakunya Hukum Pidana didasarkan pada 

kewarganegaraan dari si pelaku tindak pidana (Pasal  5, 6, 7 KUHP), contohnya: orang 

Indonesia yang membunuh orang lain di negara lain. 

3. Asas Nasionalitas Pasif  berlakunya Hukum Pidana didasarkan pada kepentingan dari 

hukum yang bersangkutan dilanggar (Pasal  4 ayat (1), Pasal  4 ayat (3), dan Pasal  8), 

contohnya: pembakaran bendera Indonesia di Perancis. 

4. Asas Universalitas  berlakunya Hukum Pidana seolah-olah di seluruh dunia berlaku 

hukum yang sama, contohnya: terorisme. 

 

 

KESENGAJAAN (DOLUS) 

 

Kesengajaan secara eksplisit terlihat dalam KUHP yaitu: 

1. Dengan maksud 

2. Dengan paksaan 

3. Dengan kekerasan 

4. Sedang dikehendakinya 

5. Bertentangan dengan apa yang dilakukan 

Diancam Pidana 

Bertentangan dengan Hukum 

Pelaku Bersalah 

Pelaku Bertanggungjawab 

Actus Reus 

Mens Rea 
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Dalam istilah diatas maka semua istilah sama artinya dengan dengan sengaja. 

Kesengajaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yaitu willens en wetens (dikehendaki dan 

mengetahui). Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan itu sudah menghendaki atas 

timbulnya suatu akibat atau tujuan utama/ maksud dari si pelaku, serta si pelaku juga 

mengetahui bahwa dengan perbuatan yang ia lakukan maka akan timbul suatu akibat atau 

maksud yang si pelaku kehendaki. 

 

Adapun 3 bentuk-bentuk kesengajaan: 

Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk): kesengajaan yang dilakukan oleh si 

pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dan dengan kata lain bahwa si pelaku sudah 

menghendaki akibat tersebut serta akibat tersebut merupakan tujuan atau maksudnya. 

Contoh: Melly yang ingin membunuh Tono dengan jalan menembak kepala Tono dengan pistol 

dimana dengan tertembaknya kepala Tono maka Tono langsung meninggal. 

 

Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids bewutzijn): kesengajaan 

yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dimana si pelaku menyadari 

bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat lain demi 

tercapainya tujuan utamanya, maka akibat lain yang muncul tersebut tidaklah menjadi 

penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama. 

Contoh: Melly yang ingin membunuh Tono dengan cara menembak Tono dengan pistol, namun 

Tono sedang ada di dalam mobil, maka peluru pistol tersebut akan mengenai kaca dahulu 

dan baru peluru itu mengenai kepala Tono. Dari kasus ini, Melly secara pasti akan mengenai 

kaca mobil dahulu yang selanjutnya akan mengenai kepala Tono. 

 

Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewutzijn): 

kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dimana si pelaku 

secara sadar menginsyafi perbuatannya, namun mungkin saja dengan perbuatannya tersebut 

akan timbul suatu akibat lain. 

Contoh: Melly yang ingin membunuh Tono dengan cara menembak Tono dengan pistol, namun 

ketika Melly menembak ada anak kecil yang lewat tanpa dilihatnya dan tadinya jalanan itu 

sepi. Dalam kasus itu, tertembaknya anak kecil merupakan suatu keinsyafan kemungkinan. 

 

Pandangan saya menurut perbedaan Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian dengan 

Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan bahwa: 

Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian  dengan dilakukannya satu perbuatan maka ada 

akibat yang secara sadar dengan kasat mata akan terjadi untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Dengan  kata lain bahwa ada 2 akibat yang muncul secara pasti untuk mencapai tujuan 

utamanya.  

Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan  dengan dilakukannya satu perbuatannya 

maka ada akibat lain yang sudah dipikirkan, bahwa “jangan-jangan ... akan terjadi 

begini/begitu”. Dengan kata lain ini belum bisa diterka secara pasti, namun dapat 

diperkirakan sebelumnya.  

 

KELALAIAN (CULPA) 

 

Kelalaian adalah salah satu bentuk dari kesalahan selain kesengajaan. Culpa terjadi ketika si 

pelaku mungkin mengetahui tetapi tidak secara sempurna, karena dalam culpa seseorang 

mengalami kekurangan: 

Kurang hati-hati Kurang waspada 

Kurang cermat Kurang teliti 

Kurang perhitungan    Kurang perhatian 

 

Padahal kekurangan tersebut tidak boleh timbul supaya tidak timbul akibat tersebut. 

Dengan demikian, culpa adalah kondisi dimana seseorang seharusnya tahu akan tetapi ia 

tidak tahu; atau mengetahui tetapi tidak cukup tahu, sehingga timbul suatu akibat.  

 

Culpa dibagi menjadi 2: 

1. Culpa yang disadari (bewuste): sadar tetapi ada juga kekurangan. 

Terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan sudah dapat membayangkan/ 

mengetahui akibatnya. 

2. Culpa yang tidak disadari (onbewuste): sama sekali tidak sadar.  

Terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tetapi ia tidak sama sekali 

membayangkan akibat yang akan timbul. 

 

Klasifikasi Culpa:  

1. Culpa Levis yaitu dibandingkan dengan orang yang lebih pandai dari orang biasanya. 

Kesalahannya kecil. 

Contoh:  

 Pembantu yang baru dari desa mematikan kompor gas dengan air dan mengakibatkan 

kebakaran. Perbuatannya disebut Culpa lata karena ia tidak cukup memiliki kepandaian 

dengan pembantu-pembantu lain yang sudah memiliki pengetahuan bagaimana cara 

mematikan kompor gas. 
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 Budi yang baru belajar mobil menabrak orang hingga meninggal. 

 

2. Culpa Lata yaitu dibandingkan dengan rata-rata orang yang setingkat kepandaiannya 

dari orang yang melakukan perbuatan itu, kesalahannya besar. 

Contoh:   

 Pembantu yang sudah bekerja di kota selama 15 tahun, ketika ia ingin mematikan 

kompor, terjadilah kebakaran. 

 Michael Schumacher yang mengendarai mobil, namun karena kelalaian ia menabrak 

orang hingga meninggal. 

 

Pandangan saya antara perbedaan Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus 

eventualis) dengan culpa yaitu: 

Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan  dilakukan dengan kesengajaan; ia tahu dan 

ia menghendaki. 

Culpa  dilakukan dengan kelalaian; ia tahu, namun tidak menghendaki. 

 

 

MELAWAN HUKUM (WEDERECHTELIJK) 

 

Melawan hukum merupakan salah satu anasir dari tindak pidana yang dapat diartikan 

bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, dan 

lain-lain. Dalam hal perumusan unsur melawan hukum ada yang dicantumkan ada juga yang 

tidak dicantumkan, ini terjadi karena si pembuat KUHP tahu bahwa tanpa ia cantumkan 

perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah melawan hukum. Dengan demikian, anda 

tidak harus membuktikan unsur melawan hukum jika tidak dirumuskan dalam KUHP.  

Contohnya: mengapa dalam Pasal 338 KUHP tidak dicantumkan unsur “melawan hukum” 

sedangkan dalam Pasal 362 KUHP dicantumkan unsur “melawan hukum”, karena setiap orang 

yang telah membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain pasti melawan hukum, 

sedangkan dalam Pasal 362 KUHP unsur “mengambil barang” belum bisa diartikan mencuri, 

bisa saja seseorang mengambil barang tersebut dengan niat disimpan untuk dikembalikan 

kepada pemiliknya atau diambil untuk diberikan kepada yang berwajib sehingga dalam 

Pasal 362 dicantumkan unsur “melawan hukum” agar nantinya barang yang diambil benar-

benar ingin dimiliki oleh orang lain secara melawan hukum. 

 

Dalam anasir melawan hukum terdapat 2 pengertian dan dua-duanya harus buktikan: 
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1. Melawan hukum secara formil  melawan hukum yang dilanggar adalah peraturan 

perundang-undangan. 

2. Melawan hukum secara materiil  melawan hukum yang dilanggar adalah nilai-nilai 

dalam masyarakat. Namun, melawan hukum secara materiil dibagi menjadi 2: 

a. Melawan hukum materiil arti positif (+)  ada perbuatan tapi tidak melanggar 

Per-UU, namun tidak sesuai dengan nilai dalam masyarakat. 

b. Melawan hukum materiil arti negatif (-)  ada perbuatan yang tidak dianggap 

menurut peraturan per-UU, namun dalam masyarakat memperbolehkan. 

 

 

PERUMUSAN UNSUR-UNSUR 

 

Perumusan unsur adalah hal yang paling penting dalam Hukum Pidana, karena jika salah satu 

tidak terbukti, atau kurang bukti = tidak terbukti, maka terdakwa akan bebas atau lepas. 

Dalam perumusan ini kita bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menyakinkan Hakim. 

 

Kasus (UTS FHUI 2005): 

Ola (WN Australia keturunan Indonesia) sedang asyik membaca boran di pinggir kolam 

renang, di apartemen tempat tinggalnya dikawasan Simprug-Jakarta Selatan, ketika itu tiba-

tiba Archie (WN Inggris), bekas pacaranya yang baru 2 (dua) hari lalu diputuskan cintanya, 

menghampirinya dan langsung mengeluarkan kata-kata kasar: “Kalo gue nggak bisa dapetin 

cinta loe, maka nggak seorang pun yang akan dapetin”, sambil mengayunkan stick softball yang 

dibawanya ke arah Ola. Menyadari adanya bahaya, Rudi security apartemen langsung 

bertindak mencoba merebut senjata Archie. Sial bagi Rudi, ayunan stick itu justru tepat 

mengenai rahangnya dan ia pun langsung roboh. Archie yang tidak terima orang lain ikut 

campur, justru terus melampiaskan marahnya dengan memukul perut Rudi dengan stick hingga 

Rudi pingsan. Dalam situasi itu, Ola mencuri kesempatan untuk melarikan diri sehingga 

membuat Archie mengamuk membabi buta yang mengakibatkan tiga orang terluka ringan, 

sejumlah meja, kursi, dan piring-gelas hancur berantakan selain merusak suasana pagi yang 

cerah. 

 

Perumusan Unsur: 

Dalam kasus diatas maka Archie dapat diancam Pasal  360 ayat (2) KUHP atas 

perbuatannya terhadap yaitu pemukulan yang mengenai rahang Rudi. Adapun unsur-unsur 

dari Pasal  360 ayat (2) KUHP: 

a. Barangsiapa 
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b. Karena kealpaannya 

c. Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau 

halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. 

 

Ad.a Barangsiapa  

Unsur barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang yang tidak memilki dasar 

pemaaf atau dasar pembenar sehingga si pelaku dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Dalam kasus ini, unsur barangsiapa mengacu pada Archie sebagai subjek 

hukum yang tidak memiliki dasar pembenar dan dasar pemaaf sehingga ia dapat 

mempertanggungjawakan perbuatannya. Dengan demikian, unsur barangsiapa ini terbukti. 

 

Ad.b Karena kealpaannya 

Menurut doktrin kealpaan adalah sesuatu yang tidak memenuhi willen en wetens atau 

menghendaki dan mengetahui. Dalam kasus ini, pemukulan Archie yang mengenai rahang Rudi 

tidak dikehendaki oleh Archie sebelumnya dan juga dengan pukulan yang mengenai rudi 

tersebut, Archie tidak mengetahui bahwa akan mengenai Rudi yang disebabkan Rudi datang 

dengan tiba-tiba untuk merebut senjata, karena tujuan utamanya adalah memukul Ola, bukan 

memukul Rudi. Dengan demikian, unsur karena kealpaan terbukti. 

 

Ad.c Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau 

halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. 

Pemukulan Archie yang mengenai rahang Rudi terlihat bahwa Rudi tidak berdaya seketika, 

sehingga dimungkinkan Rudi tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai security untuk 

selama waktu tertentu. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi. 

Dengan demikian, semua unsur ini terbukti dan dipenuhi oleh Rudi, sehingga Rudi dapat 

diancam Pasal  360 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau 6 bulan 

kurungan. 

 

Selain itu, perbuatan Archie juga dapat diancam pidana Pasal  351 ayat (1) KUHP, dimana 

Archie tidak terima orang lain ikut campur. Adapun unsur dari Pasal  351 ayai (1) KUHP yaitu 

Penganiayaan. 

Unsur Penganiayaan menurut doktrin adalan menimbulkan rasa sakit, luka, atau merusak 

kesehatan. 

 Ras sakit: merupakan sesuatu yang menimbulkan tidak enak atau menimbulkan sakit. 

 Luka: merupakan perubahan pada tubuh manusia. 

 Merusak kesehatan: merupakan sesuatu yang mengganggu fungsi organ tubuh. 
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Dalam kasus ini, penganiayaan yang dilakukan adalah rasa sakit dimana pemukulan Archie 

terhadap Rudi yang mengenai rahangnya menimbulkan rasa sakit ketika Archie melampiaskan 

kemarahannya sehingga menyebabkan robohnya Rudi, ini membuktikan bahwa Rudi 

mengalami rasa sakit. 

 

Unsur-unsur yang harus dibuktikan pada umumnya: 

1. Barangsiapa: Subjek Hukum  orang  tidak mempunyai dasar pembenar & dasar 

pemaaf  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya  kasus  terbukti. 

2. Dengan sengaja  menurut MvT  Willen en Wetens  bahwa si pelaku menghendaki 

perbuatan dan akibatnya  dengan dilakukannya perbuatan itu maka ia mengetahui 

akan timbul akibat  teori-teori kesengajaan: tujuan, keinsyafan kepastian, dan 

keinsyafan kemungkinan  kasus  terbukti. 

3. Karena kealpaan  berlawanan dengan kesengajaan, secara tidak mengira atau 

kebetulan  kasus  terbukti. 

4. Melawan Hukum  bertentangan dengan hukum, atau melawan hak  formil & materiil 

 kasus  terbukti. 

 

Ancaman kekerasan atau kekerasan  Pasal  89 KUHP. 

Memaksa bersetubuh dengan dia  hubungan antara pria dengan wanita. 

Perbuatancabul  perbuatan yang melanggar kesusilaan. 

Luka-luka berat  Pasal  90 KUHP. 

Pengrusakan barang  membuat tidak dapat dipakai atau Pasal  406 ayat (1). 

Direncanakan terlebih dahulu  adanya tempo antara niat dengan pelaksanaan perbuatan. 

Penganiayaan  menimbulkan rasa sakit, luka-luka, merusak kesehatan. 

Menghilangkan nyawa orang lain  hilangnya nyawa orang lain. 

Mengambil barang sebagian atau seluruhnya  berpindahnya hak milik secara MH 
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JENIS-JENIS DELIK 

 

Delik Kejahatan: Delik ada dalam Buku II KUHP. 

Contoh: Pasal  362 KUHP (pencurian). 

Delik Pelanggaran: Delik yang ada dalam buku 

III KUHP. Contoh: Pasal  504 KUHP (Mengemis). 

Delik Materiil: Delik yang menitikberatkan pada 

akibat. Contoh: Pasal  338 KUHP (pembunuhan). 

Delik Formil: Delik yang menitikberatkan pada 

perbuatannya. Contoh: Pasal  285 KUHP 

(memperkosa). 

Delik Komisi: Delik yang melanggar larangan 

dengan berbuat aktif. Contoh: Pasal  338 KUHP. 

Delik Omisi: Delik yang melanggar larangan 

dengan tidak berbuat aktif (pasif). 

− Omisi Murni  Delik yang melanggar 

keharusan dengan berbuat pasif. Contoh: 

Pasal  224 KUHP (dipanggil menjadi saksi). 

− Omisi Tidak Murni  Delik yang melanggar 

larangan dengan berbuat pasif. Contoh: Pasal  

304 KUHP (membiarkan orang lain sengsara). 

Delik Dolus: Delik  yang dilakukan dengan 

kesengajaan. Contoh: Pasal  340 KUHP 

(pembunuhan berencana). 

Delik Culpa: Delik yang dilakukan dengan 

kealpaan atau kelalaian. Contoh: Pasal  359 

KUHP (membunuh orang lain karena kealpaan). 

Delik Laporan/Biasa: Delik yang tidak 

menunggunya aduan dimana sudah ada 

penuntutan ataupun pemeriksaan.  

Delik Aduan: Delik yang menunggu adanya 

aduan untuk dapat diproses atau dituntut. Contoh: 

Pasal  284 KUHP (berzinah). 

Delik Berdiri Sendiri: Delik yang dikenakan 

tersendiri, timbulnya dari berbeda niat. 

Delik berlanjut: Delik yang dilakukan dengan 

cara bertahap dalam mencapai tujuannya, 

terdapat 1 niat. Contoh: mengambil uang 1 jt, 

namun menyicil 100 rb tiap hari hingga 1 jt. 

Delik Selesai: Delik yang dilakukan dan langsung 

menimbulkan akibat atau langsung selesai. 

Delik yang diteruskan: Delik yang untuk 

mencapai tujuan harus diteruskan, kalau tidak 

diteruskan maka tidak akan berhasil. 

Delik Tunggal: Delik yang dilakukan bukan 

merupakan suatu kebiasaan. Contoh: Pasal 338 

KUHP. 

Delik Berangkai: Delik yang dilakukan 

merupakan suatu kebiasaan atau sebagai mata 

pencarian. Contoh: Pasal  296 KUHP (germo). 

Delik Politik: Delik yang mempunyai tujuan 

politik. Contoh: Pasal  107 KUHP (makar). 

Komun: Delik yang tidak memiliki tujuan politik.  

 

Delik Propia: Delik yang merumuskan kualifikasi 

atau hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. 

Contoh: yang perumusannya seorang pejabat, 

seorang ibu, seorang dokter, dll. (Pasal  341 

KUHP). 

Komuna: Delik yang dilakukan oleh siapa saja. 

Contoh: perumusan ”Barangsiapa”. 

 

Delik Sederhana: Delik yang hanya terdapat Delik Kualifisir: Delik yang selain memuat unsur-



Fakultas Hukum Universitas Indonesia | Catatan Hukum Pidana Riki Susanto © 2006 14 

 

unsur-unsur pokok saja. Contoh: Pasal  338 KUHP. 

 

 

 

 

 

unsur pokok, terdapat juga unsur yang 

diperberat. Contoh: Pasal  340 (karena rumusan 

”dengan rencana terlebih dahulu”. 

Delik Previlisir: Delik yang selain memuat unsur-

unsur pokok, terdapat juga unsur yang 

meringankan. Contoh: Pasal  341 KUHP (karena 

rumusan ”seorang ibu”). 

 

 

KAUSALITAS (SEBAB AKIBAT) 

 

Kausalitas merupakan ajaran yang mencari sebab dari timbulnya suatu akibat dari delik 

yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, ajaran kausalitas terdiri dari 3 delik yaitu: 

delik yang bersifat materiil, omisi tidak murni, dan formil yang dikualifisir. Kenapa 

dipakai 3 jenis delik tersebut? Karena dalam delik tersebut merumuskan akibat dari 

perbuatan seseorang (ada sebab ada akibat, tidak mungkin ada akibat tanpa sebab) 

 

Kasus: Tanggal 31 Desember 2007 Melly ingin pulang dari kantor, namun karena malam 

tahun baru ia diajak temannya untuk pergi ke club, sesampainya di club ia berpesta. Waktu 

terus berjalan, tanpa disadari bahwa jam sudah menunjukkan pukul 01.00 dan ia harus 

segera pulang, karena kelelahan sesampainya dirumah ia langsung tidur, namun ironisnya ia 

bangun kesiangan, dan dimana tanggal 1 Januari 2008 ia harus pergi ke bandara untuk 

mengadakan meeting di swiss, lalu karena telat bangun ia mengendarai mobil dengan 

kecepatan tinggi dan akhirnya belum sampai dibandara ia sudah menabrak Tono hingga 

mati. 

Dalam kasus diatas matinya Tono adalah suatu ajaran kausalitas, dimana ajaran ini dapat 

menyelidiki penyebab kematian Tono yang disebabkan penabrakan oleh Melly. 

 

Adapun yang menjadi sebab dari kasus diatas: 

1. Pergi ke pesta 

2. Pulang kemalaman 

3. Kelelahan 

4. Bangun kesiangan 

5. Mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi  

6. Menabrak Tono 

 

 
1 2 3 4 5 6 Meninggal 
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Adapun beberapa ajran dari para ahli: 

Teori Von Buri: 

Von Buri mengatakan bahwa faktor penyebab adalah semua faktor yang tidak dapat 

dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang lain (Conditio Sine Qua Non) atau kondisi yang 

harus ada. Dan juga setiap syarat tersebut adalah sama nilainya yang disebut adalah Teori 

equivalensi, dimana masing-masing faktor tidak dapat dikesampingkan. Karena kematian 

Tono tidak akan terjadi jika Melly tidak pulang dari pesta; Kematian Tono tidak akan terjadi 

jika ia tidak pulang kemalaman, dan begitu seterusnya. Maka menurut ajaran Von Buri maka 

meninggalnya Tono disebabkan oleh rangakaian penyebab (1), (2), (3), (4), (5), dan (6). 

 

Teori Von Kries: 

Von Kries dengan teori keseimbangan atau adequaat theory menyatakan bahwa dari semua 

syarat-syarat yang ada tersebut dicari yang sepadan dan selayaknya (adequaat). Selain itu, 

von Kries menambahkan bahwa hal yang dapat timbul dari peristiwa pidana tadi sudah 

dapat diperkirakan atau diketahui sebelumnya oleh si pelaku (subjective prognose). Dalam 

kasus ini yang menjadi faktor timbul akibat adalah faktor (6). 

 

Teori Rumelin: 

Rumelin dengan teori keseimbangan objektif (objective prognose), dimana ia mengemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang layak, bukan hanya apa yang diketahui 

pelaku, tetapi juga apa yang diketahui oleh hakim, walaupun hal tersebut tidak diketahui 

pelaku sebelumnya. Dalam kasus ini yang menjadi faktor timbul akibat adalah faktor (6). 

 

 

PERCOBAAN (POGING) 

 

Poging adalah percobaan tindak pidana, bukan tindak pidana percobaan. Poging 

merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dan itu harus selalu gagal. 

Menurut Pasal  53 KUHP ada 3 syarat terjadinya poging: 

1. Niat/ maksud/ kehendak  dilakukan dengan adanya kesengajaan  

2. Permulaan pelaksanaan: 
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a. Teori subjektif  dilihat dari niat, dimana suatu perbuatan sudah merupakan 

permulaan dari niatnya. 

b. Teori objektif  dilihat dari perbuatan si pelaku, dimana suatu perbuatan sudah 

ada pelaksanaannya. 

3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya 

 ada sesuatu yang diluar dari diri si pelaku yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan 

atau maksud si pelaku. 

 

Jenis-jenis percobaan:  

1. Menurut KUHP: 

a. Percobaan yang dapat dipidana 

b. Percobaan yang tidak dapat dipidana. Contoh: penganiayaan terhadap binatang, 

Pasal  351 ayat (5) KUHP. 

2. Menurut doktrin: 

a. Percobaan yang sempurna selesai  sudah mnyelesaikan perbuatan, namun tidak 

terjadi maksud dari si pelaku. Contoh: menembak tapi melenceng, menggugurkan 

kandungan namun janinnya kuat. 

b. Percobaan yang tidak selesai/ tertunda/ tertangguh  tinggal selangkah lagi atau 

beberapa langkah lagi seharusnya si pelaku dapat menyelesaikan, namun tidak 

selesai tujuan utamanya. Contoh: pistol sudah diarahkan tapi direbut, atau dipukul 

jatuh oleh orang lain, semestinya si pelaku harus menarik pelatuk untuk menembak. 

c. Percobaan tidak sempurna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangel Am Tatbestand : 

1. Tidak selesainya delik karena tidak terpenuhinya unsur-unsur delik karena ada unsur 

keliru. 

2. Tujuan tercapai tapi ternyata unsur delik tidak terpenuhi secara sempurna  

Contoh: 

 Mencuri barang ternyata miliknya sendiri 

Alat 

Mutlak: mencoba meracuni orang, tapi yang 

diberikan adalah tepung. Menembak dengan 

pistol yang tidak ada pelurunya 

Relatif: meracuni orang lain, namun racunnya 

sedikit 

 

Obyek 

Mutlak: menusuk orang yang sudah mati, 

menggugurkan janin yang wanita tersebut 

tidak hamil 

Relatif: menembak orang tapi pakai baju anti 

peluru, menggugurkan kandungan tapi 

janinnya kuat. 
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 Mencuri warisan sendiri 

 Melarikan perempuan yang dikira belum cukup umur tapi ternyata sudah berumur 19 

tahun 

 

Delik Putatif: 

Keliru mengira suatu perbuatan merupakan delik 

Contoh: melakukan perzinahan, akan tetapi 2 jam yang lalu istrinya meninggal. 
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Tragedi di Pantai Kuta 

(UTS Hukum Pidana 2 April 2007) 

 

Mengetahui bahwa adik iparnya Beta menguping pembicaraannya dengan Charlie 

sahabatnya, tentang masa lalunya yang kelam, Alfa menjadi gusar. Timbul niatnya untuk 

menghabisi Beta. Tepat tengah malam tanggal 13 Maret 2007, Alfa mengajak Beta menuju 

pantai Kuta. Sesampainya di pantai, Alfa memaksa Beta naik ke speedboat, mendudukannya 

di lantai dan mengikat tangannya di salah satu tiang speedboat. Lalu Alfa menyalakan mesin 

dan membiarkan speedboat melaju kencang tanpa pengemudi. Beberapa jam kemudian, tepat 

di bibir pantai wilayah Timor Leste, speedboat tanpa pengemudi itu menabrak sebuah kapan 

nelayan yang sedang berlabuh hingga meledak. Beta yang ada di dalamnya pun tewas 

seketika. 

 

A. Pertanyaan Essay: 

1. Tindak pidana apakah yang dapat dipersalahkan pada Alfa atas tindakanya pada 

Beta? Jelaskan disertai dasar hukum dan uraikan pula unsur-unsurnya. 

2. Bentuk kesalahan apa sajakah yang terdapat dalam kasus di atas? Jelaskan 

3. Apakah tindak pidana di atas termasuk jenis delik 

a.Culpa b.Berlanjut c.Berangkai d.Komuna e.Kwalifisir 

(Berikan penjelasan bagi masing-masing jenis delik) 

4. Jika pada tanggal 29 Maret 2007 terjadi perubahan undang-undang dengan 

ditambahkannya unsur melawan hukum dalam UU baru, sebagai Hakim yang menangani 

perkara ini UU mana yang akan diterapkan? Uraikan jawaban saudara dilengkapi teori-

teori tempus delicti. 

 

Jawaban: 

1. Tindak pidana yang dapat dipersalahkan pada Alfa yaitu: 

− Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dan 

− Pengrusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP 

 

Unsur dalam Pasal 340 KUHP, antara lain: 

a. Barangsiapa 

b. Dengan sengaja 

c. Dengan rencana terlebih dahulu 

d. Menghilangkan nyawa orang lain 
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Ad.a Barangsiapa 

Unsur barangsiapa adalah subjek hukum pidana yaitu orang yang mengemban hak dan 

kewajiban, dimana pelaku tidak memiliki dasar penghapus pidana apapun sehingga 

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini subjek hukum pidana 

mengacu pada Alfa sebagai orang yang mengemban hak dan kewajiban, dimana pelaku 

tidak memiliki dasar penghapus pidana apapun sehingga dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi. 

 

Ad. b Dengan Sengaja 

Unsur dengan sengaja berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) adalah willens en wetens 

yaitu pelaku menghendaki tujuan yang diinginkan dan mengetahui bahwa perbuatan yang 

dilakukan dapat menyebabkan atau mencapai tujuan utamanya.  

 

 Adapun 3 bentuk-bentuk kesengajaan: 

I. Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk): kesengajaan yang dilakukan 

oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dan dengan kata lain bahwa si 

pelaku sudah menghendaki akibat tersebut serta akibat tersebut merupakan 

tujuan atau maksudnya. 

II. Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids bewutzijn): 

kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya 

dimana si pelaku menyadari bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut 

akan menimbulkan akibat lain demi tercapainya tujuan utamanya, maka akibat 

lain yang muncul tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya 

sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama. 

III. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids 

bewutzijn): kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan 

utamanya dimana si pelaku secara sadar menginsyafi perbuatannya, namun 

mungkin saja dengan perbuatannya tersebut akan timbul suatu akibat lain. 

Dalam kasus diatas, unsur dengan sengaja mengacu pada tindakan Alfa yang 

menghendaki untuk mengahisi Beta dengan cara mendudukan Beta di speedboat dengan 

keadaan tangan terikat dan tanpa pengemudi sehingga Alfa menghendaki akibat yang 

diinginkannya yaitu hilangnya nyawa. Selain itu, Alfa juga mengetahui bahwa perbuatan 

yang dilakukannya terhadap Beta dengan cara mendudukannya di atas speedboat dan 

dalam kecepatan yang tinggi akan mengakibatkan bahaya bagi Beta apalagi di tengah 

laut. Kesengajaan yang dilakukan oleh Alfa terhadap meninggalnya Beta merupakan 

kesengajaan sebagai tujuan, karena Alfa mengehndaki Beta mati serta Alfa tahu dengan 

dilakukannya perbuatan dengan cara mendudukan Beta di atas speedboat tanpa 
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pengemudi dan dalam kecepatan tinggi akan mencelakakan diri Beta sehingga matinya 

Beta merupakan tujuan utama dari Alfa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. 

 

Ad. c Dengan rencana terlebih dahulu 

Unsur dengan rencana terlebih dahulu menurut R. Soesilo adalah adanya tempo bagi si 

pelaku untuk memikirkan dengan tenang apa akan dilakukannya, tempo ini tidak boleh 

terlalu lama dan juga tidak boleh terlalu cepat. Dalam kasus diatas, unsur dengan rencana 

terlebih dahulu dapat dilihat dari perbuatan Alfa yang telah mempersiapkan speedboat 

dan tali pengikat di pantai Kuta yang sebelumnya Beta telah diajak pergi menuju Pantai 

Kuta. Alfa telah memikirkan dengan tenang apa yang dilakukannya untuk menghabisi 

Beta, Alfa juga dapat memikirkan juga apakah dia akan menghabisi Beta, akan tetapi 

Alfa tetap melakukannya untuk mencapai tujuan utamanya. Tempo yang dipakai oleh oleh 

Alfa untuk berfikir dengan tenang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, hal ini 

terlihat dari perbuatan Alfa dengan mengajak Beta setelah Alfa sudah selesai 

mempersiapkan speedboat, tali pengikat untuk menghabisi Beta. Dengan demikian, unsur 

ini terpenuhi. 

 

Ad. d Menghilangkan nyawa orang lain 

Unsur menghilangkan nyawa orang lain dapat diartikan dengan behentinya detak jantung 

manusia. Dalam kasus ini Beta yang menabrak kapal nelayan dan menyebabkan kematian 

dapat dikategorikan sebagai hilangnya nyawa, karena Beta ditemukan dalam keadaan 

yang tidak dapat bernafas lagi atau dapat dikatakan tewas seketika. Maka dengan 

demikian unsur ini telah terpenuhi. 

 

Dengan terpenuhinya semua unsur diatas maka terbukti pula Pasal 340 KUHP. 

 

Unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, antara lain: 

a. Barangsiapa 

b. Dengan sengaja 

c. Melawan hukum 

d. Menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 

 

Ad. a Barangsiapa 

Unsur barangsiapa adalah subjek hukum pidana yaitu orang yang mengemban hak dan 

kewajiban, dimana pelaku tidak memiliki dasar penghapus pidana apapun sehingga 

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini subjek hukum pidana 

mengacu pada Alfa sebagai orang yang mengemban hak dan kewajiban, dimana pelaku 



Fakultas Hukum Universitas Indonesia | Catatan Hukum Pidana Riki Susanto © 2006 21 

 

tidak memiliki dasar penghapus pidana apapun sehingga dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi. 

 

Ad. b Dengan Sengaja 

Unsur dengan sengaja berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) adalah willens en wetens 

yaitu pelaku menghendaki tujuan yang diinginkan dan mengetahui bahwa perbuatan yang 

dilakukan dapat menyebabkan atau mencapai tujuan utamanya.  

 

 Adapun 3 bentuk-bentuk kesengajaan: 

I. Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk): kesengajaan yang dilakukan 

oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dan dengan kata lain bahwa si 

pelaku sudah menghendaki akibat tersebut serta akibat tersebut merupakan 

tujuan atau maksudnya. 

II. Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids bewutzijn): 

kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya 

dimana si pelaku menyadari bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut 

akan menimbulkan akibat lain demi tercapainya tujuan utamanya, maka akibat 

lain yang muncul tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya 

sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama. 

III. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids 

bewutzijn): kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan 

utamanya dimana si pelaku secara sadar menginsyafi perbuatannya, namun 

mungkin saja dengan perbuatannya tersebut akan timbul suatu akibat lain. 

Dalam kasus diatas, kesengajaan yang dilakukan oleh Alfa adalah kesengajaan dengan 

keinsyafan kemungkinan, dimana Alfa dalam mencapai tujuan utamanya yaitu menghabisi 

nyawa Beta, akan tetapi Alfa tidak memperkirakan sebelumnya yang akan terjadi. 

Namun, akibat yang timbulnya nanti akan menjadi konsekuensi yang diambil untuk 

mencapai tujuan utama. Akibat yang menjadi tujuan utama terpenuhi ketika Beta tewas 

seketika, akan tetapi ada akibat lain yang tidak bisa disadari secara pasti yaitu 

speedboat yang menabrak kapal nelayan. Dengan rusaknya kapal nelayan merupakan 

kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan karena Alfa tidak dapat menyadari secara 

pasti akan rusaknya kapal nelayan, tetapi mungkin saja ketika Alfa menjalankan mesin 

speedboat tanpa pengemudi dapat menabrak benda-benda di laut. Alfa tidak bisa 

menerka secara pasti namun Alfa dapat memikirkan, jangan-jangan akan menabrak 

karang, jangan-jangan akan berhenti di tengah laut, dan lain sebagainya sehingga Beta 

yang menabrak kapal nelayan tidak dapat dipastikan tapi masih dalam kemungkinan. 

Dengan demikian unsur ini terpenuhi. 
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Ad. c Melawan Hukum 

Unsur melawan hukum memiliki 2 (dua) teori yaitu  

1. Melawan hukum secara formil  melawan hukum yang dilanggar adalah peraturan 

perundang-undangan. 

2. Melawan hukum secara materiil  melawan hukum yang dilanggar adalah nilai-nilai 

dalam masyarakat. Namun, melawan hukum secara materiil dibagi menjadi 2: 

a. Melawan hukum materiil arti positif (+)  ada perbuatan tapi tidak 

melanggar Per-UU, namun tidak sesuai dengan nilai dalam masyarakat. 

b. Melawan hukum materiil arti negatif (-)  ada perbuatan yang tidak 

dianggap menurut peraturan per-UU, namun dalam masyarakat 

memperbolehkan. 

Dalam kasus diatas, unsur melawan hukum secara formil dilihat bahwa terdapat aturan 

yang melarang barang milik orang lain untuk dirusak yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP 

sedangkan unsur melawan hukum materiil terlihat pada perbuatan perusakan barang 

milik orang lain tidak diperbolehkan oleh masyarakat, karena dapat merusak 

ketentraman masyarakat. Dengan merusakkan barang milik orang lain tanpa adanya 

persetujuan telah melawan hukum yang hidup masyarakat dan tidak menhormati hak milik 

orang lain. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi. 

 

Ad. d Menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang 

lain 

Unsur mengahancurkan barang sesuatu adalah menjadikan barang tidak dapat lagi 

dipakai, barang berkurang nilai ekonomisnya, merubah bentuk barang menjadi tidak 

bernilai lagi. Dalam kasus di atas, dengan rusaknya kapal nelayan dengan cara Beta 

menabrak kapal tersebut dalam keadaan tanpa pengemudi maka unsur ini terpenuhi. 

 

Dengan terpenuhinya unsur diatas maka terbukti pula Pasal 406 ayat (1) KUHP. 

 

2. Kesalahan yang terdapat dalam kasus di atas adalah kesengajaan (dolus), antara lain: 

a. Matinya Beta 

b. Rusaknya Kapal Nelayan 

Matinya Beta merupakan kesengajaan sebagai tujuan dimana hal ini terlihat pada tujuan 

utama dari Alfa yang ingin menghabisi nyawa Beta. Dengan matinya Beta maka 

terpenuhilah tujuan utama Alfa. 
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Sedangkan rusaknya kapal nelayan merupakan kesengaaan dengan keinsyafan 

kemungkinan yang dilakukan oleh Alfa untuk mencapai tujuan utamanya yaitu matinya 

Beta akan tetapi untuk mencapai tujuan utamanya ada akibat yang harus ditanggung dan 

merupakan konsekuensi yang akan diambil demi mencapai akibat tersebut. Akan tetapi, 

Alfa tidak dapat memastikan secara sadar bahwa Beta akan meninggal dunia dengan 

cara menabrak kapal nelayan, Alfa hanya dapat memperkirakan mungkin saja ada kapal 

dilaut sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan. Alfa tidak dapat memastikan hanya 

saja Alfa bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. 

 

3. A. Tindak pidana diatas bukanlah culpa, karena yang dimaksud dengan culpa adalah 

perbuatan yang dilakukan atas dasar kurang hati-hati dan tidak dikehendaki oleh si 

pelaku, dalam kasus diatas dikehendaki. 

B.  Tindak pidana diatas bukanlah delik berlanjut, karena delik berlanjut adalah delik 

yang dilakukan dengan cara bertahap dalam mencapai tujuannya dan nianya hanya 1, 

sedangkan kasus diatas dilakukan sekali selesai tanpa harus bertahap. 

C. Tindak pidana diatas bukanlah delik berangkai, karena delik berangkai dilakukan 

karena kebiasaan dan dilakukan karena mata pencaharian, sedangkan kasus di atas 

dilakukan bukan sebagai mata pencaharian Alfa membunuh dan menngrusak barang 

serta bukan kebisaan Alfa, sehingga tindak pidana diatas bukanlah delik berangkai. 

D. Tindak pidana di atas merupakan delik komuna, karena ditujukan untuk setiap orang 

yang telihat dati perumusan unsur barangsiapa. 

E. Tindak pidana di atas merupakan delik kwalifisir, karen terdapat unsur yang 

memperberat ancaman pidananya yaitu unsur dengan rencana terlebih dahulu. 

 

4. 13 Maret 2007      29 Maret 2007  

Sebagai hakim maka saya akan menerapkan ketentuan yang menguntungkan terdakwa. 

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan ”Jika ada 

perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap 

terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya”. Lebih lanjut dikenal 

dengan asas in dubio pro reo, yang artinya ketentuan yang diterpakn bagi terdakwa 

harus meringankan. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Jenis Pidana: 

a. Penjara lebih ringan dari hukuman mati 

b. Kurungan labih ringan dari pada penjara 

c. Denda lebih ringan dari kurungan 

2. Lama Pidananya: 

Maka yang dipakai adalah yang lebih sebentar 
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3. Unsur-unsur yang dibuktikan:  

Unsur-unsur ini terkait dengan JPU yang akan membuktikan. Maka unsur yang lebih 

banyak akan semakin menguntungkan, karena JPU akan lebih sulit dalam membuktikan 

semua unsur yang menjadi dakwaan dari tersangka. 

 

Dalam UU Baru dapat dilihat unsur melawan hukum ditambahkan, artinya akan semakin 

banyak unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan oleh Jaksa dan akan menyulitkan 

Jaksa. Disisi lain, dengan bertambahnya unsur melawan hukum akan meringkan terdakwa. 

Oleh karena itu, seandainya saya sebagai hakim maka ketentuan yang akan saya pakai 

adalah UU yang baru dengan unsur melawan hukum yang ditambahkan. 

 

Kaitannya dengan teori tempus delicti adalah 

1. Teori perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad):  

Teori ini menyatakan bahwa delik terjadi pada waktu perbuatan fisik dilakukan. Maka 

ketentuan yang dipakai adalah UU yang lama yaitu pada tanggal 13 Maret 2007. 

2. Teori bekerjanya alat yang digunakan (de leer van het instrumen)  

Teori ini menyatakan bahwa delik terjadi pada waktu bekerjanya alat. . Maka ketentuan 

yang dipakai adalah UU yang lama yaitu pada tanggal 13 Maret 2007. 

3. Teori akibat (de leer van het gevolg) 

Teori ini menyatakan bahwa delik terjadi ketika akibat dari perbuatannya telah 

mendapatkan hasil. . Maka ketentuan yang dipakai adalah UU yang lama yaitu pada 

tanggal 13 Maret 2007. 

4. Teori waktu yang jamak (de leer van de meervoudige tijd) 

Teori ini menyatakan bahwa terjadinya delik pada saat gabungan antara 3 waktu 

tersebut. Maka ketentuan yang dipakai adalah UU yang lama yaitu pada tanggal 13 

Maret 2007. 

------ 

 

B. Pertanyaan Pilihan Berganda 

1. Ajaran sebab akibat merupakan suatu ajaran yang mempelajari hubungan antara sebab 

akibat yang terkandung dalam suatu tindak pidana yang bertujuan untuk mengetahui 

sebab sebenarnya atas suatu akibat yang timbul. Oleh karenanya ajaran kausalitas 

berlaku untuk: 

a. Delik formil 

b. Delik materiil 

c. Pasal 363 ayat (2) KUHP 

d. Pasal 224 KUHP 
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(Jawaban: B, karena ajaran kausalitas digunakan dalam delik materiil, delik formil dikualifisir, dan 

omisi tidak murni). 

 

2. Ajaran Von Buri, dikenal sebagai Conditio Sine Qua Non yaitu penyebab timbulnya suatu 

akibat adalah: 

a. Yang adequat dengan akibat yang timbul 

b. Semua rentetan sebab memiliki nilai yang sama dalam menimbulkan akibat 

c. Hanya sebab yang dalam pandangan masyarakat yang menjadi faktor utama atas 

timbulnya akibat 

d. Hanya perbuatan yang diniatkan oleh si pelaku saja yang menjadi faktor penyebab 

akibat timbul 

(Jawaban: B, karena pengertian dari conditio sine qua non adalah kondisi yang tidak dapat 

dihilangkan satu sama lain, dengan kata lain semua penyebab mempunyai nilai yang sama dan tak 

terpisahkan) 

 

3. Berdasarkan teori obyektif nachtraglicher prognose dari Rumelin, maka kematian korban 

dalam kasus diatas disebabkan karena: 

a. Korban diikat di atas speedboat 

b. Meledaknya kapal 

c. Korban diajak ke pantai 

d. Kapal dijalankan oleh pelaku 

(Jawaban: B, karena dari teori obyektif dicari penyebab yang paling sepadan dengan akibatnya 

yaitu meledaknya kapal dapat menyebabkan kematian korban). 

 

4. Adequat Theory, merupakan teori kausalitas yang di dasarkan pada teori yang: 

a. Menggeneralisir karena pandangannya didasarkan pada sebab yang paling 

seimbang atas akibat yang timbul 

b. Mengindividualisir karena menentukan berdasarkan kenyataan akibat yang timbul 

pasca kejadian (a posteriori) 

c. Menggeneralisir karena pandangannya didasarkan pada pandangan umum yang 

wajar (a priori) atas akibat yang timbul 

d. Mengindividualisir karena menentukan berdasarkan kesengajaan pelaku dalam 

melakukan suatu perbuatan 

(Jawaban: C, dalam ajaran adequat dicari penyebab yang paling wajar atau sepadan dengan 

akibat yang ditimbulkan). 
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5. Berdasarkan kasus di atas, bila setelah dinyalakan, speedboat kemudian melaju dengan 

kencang, namun baru melaju sejauh 200 meter tiba-tiba mesin berhenti karena kehabisan 

bahan bakar. Dalam hal ini percobaan yang demikian menurut doktrin dikatakan sebagai: 

a. Percobaan tidak sempurna karena alat absolut tidak memadai 

b. Percobaan tidak sempurna karena obyek tidak memadai secara absolut 

c. Percobaan tidak sempurna karena alat yang relatif tidak memadai 

d. Percobaan tidak sempurna karena obyek yang relatif tidak memadai 

(Jawaban: C, karena tindak pidana di atas dikategorikan sebagai percobaan yang tidak sempurna 

karena alat yang digunakan relatif tidak memadai atau dengan kata lain alat yang digunakan tidak 

cukup untuk terpenuhinya tindak pidana). 

 

6. Berikut ini merupakan perbedaan ancaman pidana bagi pelaku delik yang selesai dengan 

pelaku percobaan tindak pidana, kecuali: 

a. Atas suatu percobaan kejahatan ancaman pidana maksimum diperingan 1/3 

b. Atas suatu percobaan kejahatan ancaman pidana maksimum diperingan hingga 

menjadi 1/3 

c. Bila ancaman maksimum berupa hukuman mati atau seumur hidup, maka pidana 

diubah menjadi pidana penjara sementara waktu maksimum 15 tahun 

d. Hukuman tambahan atas suatu percobaan sama dengan hukuman tambahan bagi 

pelaku tindak pidana yang sempurna 

(Jawaban: B, karena dalam perumusan Pasal 53 ayat (2) KUHP dinyatakan “Maksimum pidana 

pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan” artinya pidana yang 

dijatuhkan dikurangi 1/3 bukan menjadi 1/3). 

 

7. Salah satu unsur penting dalam percobaan adalah permulaan pelaksanaan. Yang menjadi 

permasalahan adalah dalam kasus tersebut diatas, si pelaku harus melaksanakan 

rangkaian perbuatan untuk mewujudkan delik. Adapun rangkaian perbuatan itu adalah 

1. Mengajak ke pantai 

2. Mengikatnya ke dalam speedboat 

3. Menyalakan speedboat 

4. Speedboat melaju dengan kencang 

Bila permulaan pelaksanaan adalah (1) maka jawaban tersebut didasarkan pada teori 

permulaan pelaksanaan dalam pandangan: 

a. Subyektif karena perbuatan merupakan permulaan perbuatan 

b. Obyektif karena niat sudah nyata dari perbuatan 

c. Subyektif karena perbuatan menunjukan kebulatan tekad dari niat untuk 

melaksanakan delik 
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d. Obyektif karena perbuatan menunjukan kebulatan tekad dari niat untuk melaksankan 

delik 

(Jawaban: C, karena dalam kasus diatas dapat disimpulkan bahwa adanya percobaan subyektif 

yang sifatnya masih dalam niat dan sudah ada kebulatan tekad dari niat). 

 

8. Merujuk pada kasus di atas, bila permulaan pelaksanaan adalah (4) maka jawaban 

tersebut didasarkan pada teori permulaan pelaksanaan dalam pandangan: 

a. Subyektif karena perbuatan merupakan permulaan perbuatan 

b. Obyektif karena perbuatan menunjukan kebulatan tekad dari niat untuk melaksanakan 

delik 

c. Subyektif karena perbuatan menunjukan sebagian gambaran dari delik apa yang 

akan dituju oleh pelaku 

d. Obyektif karea tidak ada lagi perbuatan lain yang menjadi syarat untuk timbulnya 

akibat 

(Jawaban: D, karena percobaan dalam pandangan obyektif sudah terjadi ketika ada pelaksanaan 

perbuatan dari si pelaku serta tidak ada sebab-sebab lain yang dapat menyebabkan akibat). 

 

9. Bila saat kapal melaju, Beta berhasil melompat dan menyelamatkan dirinya, sementara 

kapala melaju dan menabrak karang hingga meledak. Maka dalam pandangan doktrin, 

percobaan tersebut merupakan: 

a. Putatif delik 

b. Mangel am tatbestand 

c. Percobaan tertangguh 

d. Percobaan yang dikwalifisir 

(Jawaban: C, karena yang dimaksud percobaan tertangguh adalah percobaan yang dilakukan 

tetapi tidak selesainya karena ada hal-hal di luar pelaku yang menghentikan tujuan utama yang 

ingin dilakukan oleh si pelaku) 

 

10. Bila speedboat sedang melaju dengan kencang dan tepat 50 meter di depan terdapat 

kapal nelayan. Namun karena cekatan, si nelayan yang berada di atas kapal dapat 

menghindar dan tabrakan tidak terjadi, maka Alfa tetap dapat dipertanggungjawabkan 

atas percobaan perusakan barang (Pasal 406 KUHP) di mana unsur niat dipenuhi 

sebagai: 

a. Sengaja sebagai tujuan karena dengan melepaskan speedboat melaju tanpa 

pengemudi sepatutnya ia dapat menduga speedboat akan menabrak sesuatu 
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b. Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan karena dengan melepaskan speedboat 

melaku tanpa pengemudi sepatutnya ia dapat menduga speedboat akan menabrak 

sesuatu 

c. Culpa disadari karena dengan melepaskan speedboat melaju tanpa pengemudi 

sepatutnya ia dapat menduga speedboat akan menabrak sesuatu 

d. Culpa levis karena dengan melepaskan speedboat melaju tanpa pengemudi 

sepatutnya ia dapat menduga speedboat akan menabrak sesuatu 

(Jawaban: B, karena pelaku melakukan perbuatannya dengan penuh dengan kehendak dan 

pengetahuan dimana pelaku mengehendaki untuk meninggalnya Beta serta mengetahui dengan 

speedboat tanpa pengemudi walau Alfa tidak bisa memastikan tetapi dapat menduga bisa terjadi 

hal-hal yang membahayakan selain matinya Beta yaitu bisa saja menabrak batu karang atau hal 

lainnya). 

 

11. Di bawah ini merupakan teori/tujuan pemidanaan, kecuali: 

a. Retributif/absolut 

b. Relatif/tujuan 

c. Gabungan 

d. Restoratif 

(Jawaban:  

 

12. Jenis hukuman/pidana yang tidak diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah: 

a. Pidana denda 

b. Pidana kurungan 

c. Pidana pengawasan 

d. Pidana penjara sementara waktu 

(Jawaban: C, karena dalam Pasal 10 KUHP pidana pengawasan tidak diatur) 

 

13. Yang bukan merupakan pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP: 

a. Pengumuman putusan hakim 

b. Pencabutan hak-hak tertentu 

c. Pemberian ganti kerugian 

d. Perampasan barang-barang tertentu 

(Jawaban: C, karena dalam Pasal 10 KUHP tidak diatur mengenai pemberian ganti kerugian) 

 

14. Waktu yang diperlukan oleh narapidana untuk memperoleh pelepasan bersyarat: 

a. Telah menjalani 2/3 dari masa hukuman 

b. Telah menjalani 1/2 dari masa hukuman 
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c. Telah menjalani 1/4 dari masa hukuman 

d. Telah menjalani 1/3 dari masa hukuman 

(Jawaban: A, karena berdasarkan Pasal 15 KUHP dinyatakan bahwa pelepasan bersyarat dapat 

dilakukan apabila telah menjalani 2/3 dari masa hukuman) 

 

15. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali: 

a. Pidana penjara sementara waktu, minimal 1 hari, maksimal 15 tahun 

b. Pidana kurungan, minimal 1 hari maksimal 1 tahun 

c. Pidana bersyarat hanya dapat dikenakan pada pelaku yang diancam dengan pidana 

maksimal 1 tahun penjara 

d. Pidana penjara seumur hidup dijalani hingga terpidana meninggal dunia 

(Jawaban: C, lihat Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), sedangkan untuk penjara seumur hidup 

dikenakan bukan kepada seseorang yang beumur 19 tahun lantas dikenakan pidana 19 tahun, akan 

tetapi orang tersebut akan dikenakan pidana penjara sampai mati di penjara) 

 

16. Unsur melawan hukum dalam berbagai pasal di KUHP dapat disimpulkan dalam berbagai 

pasal di KUHP dapat disimpulkan melalui kata yang ada kalanya dituliskan dengan 

melawan hak. Unsur melawan hukum juga dapat disimpulkan melalui kata: 

a. Dengan sengaja 

b. Dengan rencana 

c. Wajib diketahui 

d. Semua jawaban salah 

(Jawaban: D, karena dalam opsi diatas nama lain dari melawan hukum dapat ditemukan dengan 

kata melawan kepentingan, melawan hak, bukan karena haknya, tidak sesuai dengan hak, 

bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri) 

 

17. Dalam teori hukum pidana pengertian Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai 

Perbuatan Melawan Hukum Formil dan Materiil, maksudnya: 

a. Perbuatan Melawan Hukum Formil adalah aturan dalam KUHAP sedangkan Perbuatan 

Melawan Hukum Materiil adalah aturan dalam KUHP 

b. Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu harus 

memenuhi rumusan dalam pasal dan harus pula bertentangan dengan norma-norma 

yang dianut dalam masyarakat 

c. Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum pidana adalah harus ada perbuatan dan 

akibatnya 

d. Perbuatan Melawan Hukum harus tertulis dalam setiap pasal. 
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(Jawaban: B, karena perbuatan melawan hukum formil artinya melawan hukum yang berada di 

dalam undang-undang dan perbuatan melawan hukum materiil artinya melanggar nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat) 

 

18. Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, memiliki pengertian-pengertian 

dibawah ini, kecuali: 

a. Hukum pidana harus merupakan undang-undang tertulis yang disahkan oleh lembaga 

legislatif 

b. Hukum adat di Indonesia berdasarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951 

c. Terhadap seorang pelaku yang melanggar Pasal 352 KUHP, hakim dapat 

menjatuhkan sanksi pidana kurungan 

d. Non Retroaktif 

(Jawaban: C, karena dalam Pasal 352 KUHP pidana yang dituliskan adalah pidana penjara) 

 

19. Bila waktu terjadinya tindak pidana terjadi pada tanggal 14 maret 2007, maka 

pandangan ini didasarkan pada teori: 

a. De leer van de lichamelijke daad, yaitu dianggap sebagai waktu terjadinya tindak 

pidana adalah waktu dimana perbuatan material dilakukan 

b. De leer van het instrument, yaitu waktu terjadinya suatu tindak pidana adalah waktu 

kapan alat yang dipakai dalam tindak pidana bekerja 

c. De leer van het gevolg, yaitu waktu kapan akibat yang dilarang oleh undang-undang 

timbul 

d. De leer van de meervoudige tijds, yaitu waktu terjadi tindak pidana didasarkan pada 

waktu yang jamak atas dasar ketiga ajaran dalam tempus delicti. 

(Jawaban: C, karena delik yang dilakukan adalah delik materiil yang artinya perbuatan si pelaku 

menunggu akibat yang akan ditimbulkan) 

 

20. Dalam kasus tersebut, untuk menentukan locus delicti, teori yang paling tepat dipergunakan 

adalah: 

a. Teori perbuatan materiil karena tindak pidana tersebut merupakan delik materiil 

b. Teori bekerjanya alat karena tindak pidana tersebut merupakan delik formil 

c. Teori akibat karena terdapat unsur akibat di dalam perumusan pasal 

d. (a), (b), dan (c) tidak ada yang benar. 

(Jawaban: C, karena kasus diatas delik materiil yang harus menunggu akibat yang terjadi untuk 

dapat dikenakan pasal di KUHP) 

 

----- 
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DASAR  PERINGAN  PIDANA 

 

Dasar peringan terjadi ketika seseorang telah memenuhi semua unsur, namun ada alasan yang 

membuat pelaku diancam hukumannya lebih ringan. Dalam dasar peringan yang kita kenal 

ada 2 yaitu:  

1. Umum  meliputi anak yang belum dewasa yang tercantum pada UU No. 3 Tahun 1997 

tentang pengadilan anak yang menggantikan Pasal  45 - 47 KUHP. 

2. Khusus  meliputi setiap delik yang masing-masing dirumuskan oleh Pasal -Pasal  yang 

khusus memperingan delik tersebut dalam KUHP. Contoh: Pasal  308 KUHP. 

 

Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang yang di bawah umur : 

1. Anak tersebut mampu bertanggung jawab tapi tidak secara penuh. 

2. Orang dewasa kecil: ada perlakuan khusus 

3. Tidak mampu: Pasal  44 KUHP (orang gila, imbisil/ idiot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alasan anak diancam pidana < ancaman terhadap dewasa : 

 

1. Ada pengaruh lingkungan 

(meniru tingkah laku orang tua, teman, saudara – mudah dibujuk, kurang kasih sayang dan 

didikan orangtua). 

2. Masa remaja :  

suka main, nongkrong/ kumpul-kumpul tanpa aturan, suka melakukan perbuatan yang menurut 

orang dewasa sebagai kenakalan/ kurang ajar, ingin lepas dari aturan, ingin eksistensinya 

diakui, ingin hidup degan gayanya sendiri. 

3. Pengaruh globalisasi dan modernisasi  

(perilaku konsumtif-media). 

4. Aspek Pasal ikologis  

Kurang peduli terhadap akibat dari perbuatannya (tidak pikir-pikir dulu) = ketidakstabilan 

emosi dan kurang matang cara berpikirnya. Suka coba-coba & ikut-ikutan teman. 
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Contoh : minum-minuman keras, mabuk, corat-

coret tembok, kebut-kebutan di jalan, mencuri, 

memeras. 

Istilah : anak nakal – anak delinkuen (anak 

yang mengalami penyimpangan perilaku). 

 

BATAS  USIA   

a. Anak: seseorang belum cukup umur- masih 

di bawah umur; 

b. Terdapat berbagai batasan usia anak: UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak: <  18 tahun termasuk anak dalam 

kandungan; 

c. Khusus untuk anak yang melakukan Tindak 

Pidana berlaku UU No. 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak: Mereka yang 

berusia 8 - < 18 tahun dan belum pernah 

kawin dapat diajukan ke Sidang Anak. 

Jika melakukan Tindak Pidana < 18 tahun 

tapi sudah kawin: tunduk pada KUHP. 

  

Pasal  4 UU No. 3 Tahun 1997: 

Anak dapat diajukan ke Sidang Anak jika 

telah berusia 8 tahun. 

Anak yang melakukan Tindak Pidana < 8 

tahun tidak dapat diajukan ke Sidang Anak 

dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Terhadapnya hanya dilakukan pemeriksaan 

oleh penyidik. Untuk memeriksa apakah ia 

melakukan Tindak Pidana tersebut sendiri atau 

bersama orang dewasa atau jika Tindak 

Pidana yang dilakukan terkait dengan 

penyertaan (deelneming) dengan orang 

dewasa (Pasal  5 UU No. 3 Tahun 1997). 

 

 

 

III. ANCAMAN PIDANA: 

Paling lama ½ dari maksimal ancaman 

pidana bagi orang dewasa maksimal 

ancaman pidana bagi orang dewasa :  

– ½ (Pasal  26, 27, 28 UU 3 Tahun 1997) 

0 – 8 tahun : 

a. Pasal  5. 

b. tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

c. tidak dapat diajukan ke Sidang 

Anak. 

d. hanya dapat dilakukan pemeriksaan. 

 

8 - < 12 tahun : 

Pasal  24 

a. dapat dilakukan pemeriksaan oleh 

penyidik terkait dengan penyertaan 

dan dapat diajukan ke Sidang Anak 

(sebagai saksi yang tidak dapat 

disumpah – Pasal   171 KUHAP). 

b. hanya dapat dikenai tindakan. 

 

Pasal  26 UU No. 3 Tahun 1997 : 

c. melakukan Tindak Pidana yang 

diancam dengan pidana mati atau 

penjara seumur hidup = dikenai 

tindakan  anak negara. 

d. melakukan Tindak Pidana yang tidak 

diancam dengan pidana mati atau 

penjara seumur hidup = salah satu 

tindakan dalam Pasal  24. 

 

12 - < 18 tahun :  

a. Pasal  26 ayat (3) dan (4). 

b. dapat diajukan ke sidang anak. 

c. dapat dikenai pidana atau tindakan. 
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PRINSIP : 

“Pemberian hukuman bagi anak itu tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum (not to 

punish the child) tetapi lebih untuk mendidik kembali (re-educate) dan memperbaiki 

(rehabilitate). Memperhatikan kepentingan anak.” 

 

JENIS-JENIS PIDANA : 

Pasal  22 UU No. 3 Tahun 1997: terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau 

tindakan yang ditentukan oleh UU ini. 

1. Pidana: Pasal  23 

a. Pidana Pokok :  

 pidana penjara 

 pidana kurungan 

 pidana denda   

 pidana pengawasan 

b. Pidana tambahan : 

 perampasan barang-barang tertentu 

 ganti kerugian 

 

2. Tindakan : Pasal  24 

a. mengembalikan pada orangtua 

b. diserahkan pada negara 

c. diserahkan pada Departemen Sosial/Organisasi Sosial Kemasyaraktan, tindakan dapat 

disertai teguran 

 

Pada anak dapat dikenai pula pidana bersyarat (Pasal  29) atau wajib latihan kerja (Pasal  

28 ayat 3)  Tidak ada : Pidana mati 

Pidana penjara seumur hidup 

Perampasan barang-barang tertentu 

Pencabutan hak-hak tertentu 

Pengumuman putusan pengadilan 

a. Jika melakukan seperti yang diatur dalam Pasal  1 angka 2 huruf a (melakukan tindak 

pidana), maka: dapat dikenai pidana atau tindakan (Pasal   25 ayat 1) 

b. Jika melakukan seperti yang diatur dalam Pasal  1 angka 2 huruf b (melakukan 

perbuatan yang dilarang), hanya dpt dikenai tindakan saja (Pasal  25 ayat 2). 
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KUHP 

Pasal  45 - 47 

UU No. 3/1997 

Tentang Pengadilan Anak 

1. tindak pidana saja 1. tindak pidana atau perbuatan lain 

2. Batas usia : 

    Umur < 16 th (Pasal   45 ) 

Waktu dituntut < 21 tahun. Tidak ada 

aturan sudah menikah/belum 

2. umur 8 – < 18 dan belum menikah 

 

3. Pidana yang diancamkan terhadap orang 

dewasa –1/3 

3. Pidana yang diancamkan tehadap orang 

dewasa –1/2 

4. Jenis pidana : 

 dikembalikan pada orangtua 

 diserahkan pada negara 

 dipidana biasa (- 1/3) sesuai Pasal  10 

4.   Pidana atau tindakan Pasal   23 

5. hanya mengatur hukum materiil 5. mengatur hukum Materiil dan formil 

UU No. 3/1997 KUHAP 

Petugas hukum khusus: penyidik anak, hakim 

anak, jaksa anak. 

Tidak ada petugas khusus yang menangani 

perkara anak 

Penangkapan = KUHAP - 

Penahanan lebih pendek 

Pasal  44 jo Pasal  50 

 Penahanan untuk penyidikan: 20 –30 hari 

 Penahanan untuk kept penuntutan: 10 – 25 

hari 

 Penahanan untuk kept pemeriksaan: 15 – 

30 hari 

Penahanan lebih panjang 

Pasal  20 

 Penahanan untuk penyidikan: 20 – 40 hari 

 Penahanan untuk kept penuntutan: 20 – 50 

hari 

 Penahanan untuk kept pemeriksaan : 30 – 

90 hari 

Adanya hak-hak khusus 

Pasal  45 ayat (4) 

Pasal  51 ayat (1) dan (3) 

- 

Adanya laporan hasil penelitian 

kemasyarakatan (Pasal  56 dan 59) 

- 

 

CATATAN : 

1. Pengadilan anak berada dalam lingkup peradilan umum (Pasal  2 UU No. 3 Tahun 1997) 

2. Pengadilan Anak khusus menangani perkara yang dilakukan oleh anak (Pasal  3), tidak 

secara tegas dinyatakan hanya menangani perkara pidana tapi dari isinya dapat 

disimpulkan demikian 
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3. Harus diteliti: akte kelahiran, ijazah, dsb 

4. Petugas hukum khusus, Pasal  10, 41 dan 53 

5. berhak didampingi penasehat hukum dan mendapat bantuan hukum (Pasal  51, 52), sesuai 

Pasal  21 ayat 1 KUHAP 

6. Tersangka/terdakwa anak dapat ditahan (Pasal  45) - tapi dipisahkan dari orang 

dewasa. Sesuai Pasal  36, 37 UU No. 14 Tahun 1970. 

7. diperiksa dalam suasana kekeluargaan (Pasal  42 ayat 1), hakim, jaksa tidak pakai 

seragam/toga Pasal  6 

8. Pemeriksaan dirahasiakan Pasal  42 ayat 3 

9. dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum Pasal   8, Pasal  153 ayat 3 KUHAP, 

SEMA RI No. 2 Tahun 1959 

10. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Pasal  56 

11. LP anak terpisah dari LP dewasa Pasal  60. 

 

 

DASAR PEMBERAT PIDANA 

 

Dasar pemberat terjadi ketika seseorang yang sudah melakukan semua anasir dari unsur 

tindak pidana, namun ada alasan untuk memperberat perbuatannya sehingga hukuman yang 

akan diterima akan lebih berat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam KUHP :  

1. UMUM : 

 Recidive  pengulangan tindak pidana yang telah dijatuhi pidana oleh suatu putusan 

hakim yang berkekuatan tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. 

 Abuse of power  melakukan tindak pidana yang melanggar perintah jabatan. Pasal  52 

KUHP. 

 Samenloop  gabungan tindak pidana ataupun pengulangan tindak pidana yang belum 

mempunyai suatu putusan hakim yang berkekuatan tetap sehingga akan diadili sekaligus 

dengan tindakan yang diulanginya. 

2. KHUSUS : 

Delik-delik yg dikualifisir/diperberat. Contoh: Pasal  52a kejahatan menggunakan bendera RI, 

356, 349, 351 ayat (2), 365 (4) dll. 

tenggang waktu tertentu pula. 

 

Di luar KUHP :  

1. Pemaksimalan pidana karena dianggap meresahkan masyarakat.  

2. Penjatuhan pidana yg cukup berat. 
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PENGULANGAN (RECIDIVE) 

 

Pengertian: 

Recidive terjadi dalam hal seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan yang 

telah dijatuhi pidana degan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kemudian 

melakukan suatu tindak pidana lagi. 

 

 

 

Recidive menurut Doktrin : 

Ada 2 sistem pemberatan pidana berdasarkan   recidive : 

1. Recidive Umum, 

Setiap pengulangan tindak pidana apapun dan dilakukan kapanpun. 

2. Recidive Khusus, 

Pengulangan tindak pidana tertentu dan dalam tenggang waktu tertentu pula. 

 

Recidive menurut KUHP : 

1. Pelanggaran (buku 3): 

 Ada 14 jenis pelanggaran yang memiliki ketentuan recidive (khusus) 

 Recidive khusus Pasal  489, 492, 495, 501, 512 

 Pelanggaran yang diulangi (yang ke-2) harus sama dengan yang ke-1 

 Antara pelanggaran ke-1 dan 2 harus ada putusan pemidanaan yang tetap 

 Tenggang waktu : 

Belum lewat 1 atau 2 tahun (lihat masing-masing Pasal ) Sejak: adanya putusan 

pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap. 

 Pemberatan : 

Disebuntukan secara khusus dalam tiap-tiap Pasal , jadi pengaturannya berbeda-

beda. 

Contoh: denda  kurungan (Pasal 489), pidana dilipatgandakan jadi 2x (492). 

2. Kejahatan  (buku 2) : 

a. Recidive khusus : 

 Ada 11 jenis kejahatan, contoh: Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 161 (2), dan 216 

(3). 

 Kejahatan yang ke-2 harus sama dengan yang ke-1. 

 Antara kejahatan ke-1 dan yang ke-2,  

Recidive merupakan suatu alasan/dasar untuk memperberat pidana. 
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 harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 

 Tenggang waktu : Belum lewat 2 tahun atau 5 tahun (lihat masing2 Pasal ), sejak: 

adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 

 Pemberatan : disebut secara khusus dalam Pasal -Pasal nya. 

 

b. Recidive sistem antara: (Tussen stelsel – Pasal 486, 487 dan 488) 

 Syarat recidive menurut Pasal  486, 487 dan 488 : 

1. Kejahatan yang ke-2 (yang diiulangi) harus termasuk dalam suatu kelompok jenis 

dengan kejahatan yang ke-1 (yang terdahulu).  

Kelompok jenis itu adalah : 

 Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 486 adalah kejahatan terhadap harta 

benda & pemalsuan; 

 Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 487 merupakan kejahatan terhadap 

nyawa dan tubuh; 

 Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 488 merupakan kejahatan mengenai 

penghinaan & yang berkaitan degan penerbitan/ percetakan. 

2. Antara kejahatan yang ke-1 dan ke-2 harus sudah ada putusan hakim berupa 

pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap. 

3. Pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. 

4. Ketika mengulangi, tenggang waktunya: 

a.  Belum lewat 5 tahun : 

 menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara untuk kejahatan yg ke-1; 

 Sejak pidana penjara sama sekali dihapus (misalnya: karena grasi). 

b.  Belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana 

(penjara) atas kejahatan yang ke-1. Lihat Pasal l 84 jo 78. 

5. Pemberatannya :  

Ancaman pidana +(1/3-nya). 

 

 

DASAR PENGHAPUS PIDANA 

 

Dasar penghapus pidana terjadi ketika seseorang memenuhi semua anasir delik, namun ada 

kondisi dimana orang tersebut tidak dapat dipidana. 
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Dalam UU penghapus pidana dibagi 2:  

1. Umum  berlaku pada siapa saja dan delik apa saja. Contoh: Pasal  44-51 KUHP 

2. Khusus  berlaku pada orang-orang tertentu dan delik-delik tertentu. Contoh: Pasal  221 

(2), 310 (3) KUHP. 

 

  

 

 

 

AVAS (Afweigheid Van Alle Schuld)  tidak ditemukan kesalahan (berlaku umum), contoh: 

yang termasuk dalam delik, namun ada dasar yang menghapus pidana: 

Menjewer  Masih dalam batas kepatutan, karena bermaksud untuk mendidik. 

Tinju  adanya persetujuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan dasar pembenar dan dasar pemaaf: 

 Dasar pembenar: 

Apabila dasar penghapusnya merupakan dasar pembenar yang menghilangkan sifat 

melawan hukum, dimana sifat melawan hukum itu tercantum dalam perumusan delik, 

maka putusannya adalah bebas dari segala dakwaaan 

 Dasar pemaaf: 

Apabila dasar penghapusnya merupakan dasar pemaaf yang menghilangkan sifat 

kesalahan, dimana sifat kesalahan tersebut tercantum dalam perumusan delik, maka 

Dasar Pemaaf 

1. Pasal  44  tidak sehat akalnya 

2. Pasal  48  overmacht/ daya paksa 

3. Pasal  49 ayat (2)  bela paksa lampau 

batas/ noodweer excess 

4. Pasal  51 ayat (2)  menjalankan perintah 

jabatan yang tidak sah, namun dikira sah. 

Dasar pembenar 

1. Pasal  48  keadaan darurat/ 

noodtoestand 

2. Pasal  49 ayat (1)  bela paksa/ 

noodweer 

3. Pasal  50  melaksanakan perintah UU 

4. Pasal  51 ayat (1)  melaksanakan 

perintah jabatan yang sah 

Tindak Pidana 

Manusia 

Perbuatan Melawan Hukum 

Kesalahan 

Penghapus Pidana 

Khusus  Pada Buku II & III KUHP 

Umum  Pada Buku I KUHP 
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putusannya adalah bisa bebas (jika dibuktikan dan ternyata tidak terbukti) atau lepas 

(jika tidak terdapat unsur kesalahan). 

 

Kegunaan dasar pembenar dan dasar pemaaf dalam hal penyertaan (Dalam penyertaan dimana 

satu tindak pidana ada andil lebih dari 1 orang): 

 Dasar pembenar  jika salah satu dari si pelaku yang mempunyai dasar penghapus 

yang merupakan dasar pembenar, maka [ihak pelaku yang lain juga dikenakan dasar 

pembenar juga. 

 Dasar Pemaaf   apabila seseorang mempunyai dasar pemaaf, maka pelaku yang lain 

tidak mempunyai dasar pemaaf. 

 

Daya Paksa (Overmacht) 

Overmacht merupakan suatu dorongan yang tidak dapat dielakan lagi yang berasal dari 

luar. 

Daya paksa ada 2: 

1. Absolut (vis absoluta)  tidak mungkin dapat dilawan 

 A dipegang dengan erat lalu dilemparkan oleh B, sehingga kacanya pecah. 

 A yang dipegang tangannya oleh B untuk menandatangani surat. 

 A yang dihipnotis untuk melakukan tindak pidana. 

 

2. Relatif (vis composiva)  dorongan atau paksaan masih mungkin untuk dilawan. 

Seseorang akan melakukan hal yang sama jika berada dalam keadaan itu. 

 A ditodong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah, jika A tidak lekas 

membakar rumah maka pistol yang ditodongkan oleh B akan segera menembak A. 

Namun jika ia menuruti perintah membakar rumah itu A tidak dapat dihukum. 

 

Ingat dalam overmacht, harus ada syarat subsidaritas dan syarat proposionalitas. 

1. Syarat subsidaritas  adanya keperluan yang mutlak, tidak ada jalan lain. 

2. Syarat proposionalitas  adanya keseimbangan antara kepentinagn hukum yang 

dilanggar dengan kepentingan hukum yang dilindungi. 

Intinya delik dilakukan karena adanya dorongan atau paksaan, namun tidak ada 

perlawanan. 
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Keadaan Darurat (noodtoestand) 

Keadaan darurat (noodtoestand) dibagi 3: 

 Suatu pertentangan antara kepentingan hukum, contoh: 2 orang yang terhanyut di laut 

merebut sebatang kayu, tetapi kayu tersebut hanya dapat menahan 1 orang saja, maka 

yang lebih kuat menggencet yang lemah sehingga yang lemah itu terbenam. 

 Suatu pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contoh: seorang 

polisi yang memecahkan kaca jendela untuk menyelamatkan orang didalam rumah yang 

sedang terbakar. Seorang dokter militer yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan 

penyakit pasiennya. 

 Suatu pertentangan antara kewajiban hukum, contoh: A dipanggil ke PN Jak-Sel namun 

dilain sisi ia juga dipanggil oleh PN Jak-Bar, maka A dapat memutuskan ia akan pergi ke 

PN mana. 

 

Bela Paksa (Noodweer) 

Pasal  49 (1) KUHP adalah tindakan main hakim sendiri, namun dibenarkan oleh hukum karena 

memenuhi syarat-syarat tertentu. 

 

Syarat-syaratnya: 

1. Adanya serangan yang melawan hukum 

2. Serangan itu seketika dan pembelaannya seketika itu juga 

3. Serangan dilakukan terhadap diri sendiri atau orang lain 

4. Yang dibelanya hanya sebatas pada badan, harta-benda, kehormatan kesusilaan 

5. Pembelaannya harus memenuhi syarat proporsionalitas  

6. Pembelaannya harus mengandung syarat subsidaritas 

Contoh: Ketika A sehabis keluar dari tempat ATM, A membawa uang sebesar 10 juta yang 

habis diambilnya untuk melakukan mengobatan atas anak yang terkena penyakit demam 

berdarah, namun malang nasib A yang hendak dirampok sehingga melihat keadaan begitu A 

cepat membela diri dengan memukulnya hingga perampok itu melarikan diri. 

 

 

Bela Paksa lampau batas (Noodweer Excess) 

Pasal  49 (2) KUHP adalah keadaan dimana terdapat bela paksa, namun benar-benar 

melampaui syarat proposionalitasnya, yang dikarenakan goncangan jiwa yang sangat luar 

biasa. 
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Syarat-syarat Bela Paksa Lampau Batas: 

1. Melampaui batas pembelaan yang perlu 

2. Terbawa oleh perasaan yang “sangat panas hati” 

Contoh: Malang nasib Brigjen A pulang pukul 18.00 dari kantornya dan menuju rumah, 

sesampainya di rumah dilihat istrinya sedang diperkosa oleh preman. Melihat kejadian itu, 

dengan seketika Brigjen A mengambil pistol yang ada dalam sakunya lalu ditembakkan 

beberapa peluru kearah preman itu hingga mati. 

Bahwa pembelaan oleh Brigjen A semestinya dapat dihindarkan dengan menggunakan pistol 

yang dapat digantinya dengan sebuah kayu, namun ini yang dinamakan melampaui batas. 

Lalu mencabut pistol yang dibawa dan ditembakkannya beberapa kali pada orang itu, boleh 

dikatakan ia melampaui batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu 

menembakkan beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri, 

serta boleh melampaui batas karena ada unsur “panas hati” yang amat sangat panas. 

 

Ingat Noodweer Excess tidak mutlak oleh syarat subsidair dan proporsinalitas. 

 

 overmacht 

B A    C  D 

   Terjadi Noodweer  

 

 

B melakukan overmacht ke A. A yang overmacht memukul C, sehingga D membela C dan 

memukul A. Lalu A memukul C, D membela maka disebut bela paksa. 

 

Pasal  50 KUHP  Menjalankan UU 

1. Ada asas proporsionalitas dan subsidaritas 

2. Melakukan karena UU 

3. UU memberi kewenangan terhadap polisi untuk melakukan perbuatan melawan hukum 

4. Dasar pembenar 

5. Dapat dasar dari UU 

 

Pasal  51 (1) KUHP  Menjalankan perintah jabatan yang sah 

1. Dasar pembenar 

2. Ada pejabat yang mempunyai kewenangan, pejabat yang sah dan kewenangan atau 

perintah yang sah 

3. Yang diperintahkan adalah hukum publik 
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4. Yang diperintahkan/ memerintah tidak harus atas dan bawahan 

 

Pasal  51 (2) KUHP  Melakukan perintah jabatan tapi tidak sah, namun dikira sah 

1. Melakukan perintah jabatan tapi tidak sah, namun dikira sah 

2. Dasar pemaaf 

3. Harus ada hubungan atasan dan bawahan 

4. Dengan itikad baik ia mengira perintah itu sah  

5. Menjalankan harus dalam lingkup pekerjaan dia 

Contoh: A dendam ke B, lalu menyuruh bawahannya yaitu C untuk menangkap B. 

 

Syarat-syarat seseorang terkena Pasal  51 (2) KUHP: 

 Yang diperintah sama sekali tidak tahu bahwa perintah yang dikeluarkan adalah suatu 

perintah yang tidak sah. 

 Menjalankan perintah itu harus adanya hubungan hierarkis antara atasnan dan bawahan. 

 

 

GABUNGAN (SAMENLOOP) 

Gabungan adalah seseorang yang melakukan 1 perbuatan atau beberapa perbuatan yang 

melanggar 1 aturan pidana atau beberapa aturan pidana, dimana perbuatannya belum 

dijatuhi oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 

Dalam hukum pidana kita mengenai 3 jenis gabungan: 

a. Gabungan berupa 1 perbuatan (eendaadse samenloop/concursus idealis)  Pasal  63 

KUHP 

 Concursus Idealis Homogenius: 1 perbuatan yang dilakukan melanggar 1 Pasal  

beberapa kali. Contoh: pembunuhan dengan melempar bom, niat A hanya untuk 

membunuh B namun dengan dilemparkannya bom, maka oranglain pun ikut mati. 

 Concursus Idealis Heterogenius: 1 perbuatan yang dilakukan melanggar beberapa 

Pasal. Contoh: A memperkosa anak kecil di jalan. 

 

b. Gabungan beberapa perbuatan (meerdaadse samenloop/concursus realis)  Pasal  65, 

66, 70 KUHP 

 Concursus Realis Homogenius: beberapa perbuatan yang melanggar 1 Pasal  

beberapa kali. Contoh: Hari ini A membunuh, besok A membunuh lagi, dan seminggu 

kemudian A membunuh lagi. 

 Concursus Realis Heterogenius: beberapa perbuatan yang melanggar beberapa Pasal   

Contoh: hari ini A mencuri, besok memperkosa, seminggu kemudian ia membunuh. 
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c. Perbuatan Berlanjut (voortgezette handeling)  Pasal  64 KUHP 

Contohnya: Niat A ingin mengambil komputer, maka hari ini A mengambil speaker dahulu, 

besok monitor, besok CPU, besok keyboard, besok mouse, terakhir stabilizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal  71 KUHP (Delik yang tertinggal) 

Contoh: A melakukan TP : 

 Pencurian (Pasal  362) pada tanggal 1 Mei ’98 

 Penganiayaan (Pasal  351 ayat 2) pada tanggal 6 Juni ’98 

 Penipuan (Pasal  378) pada tanggal 4 Juli ‘98 

Tertangkap pada bln Agustus ’98, Diadili pada bulan Desember ’98 dan dijatuhi pidana 

penjara 6 tahun 

 Kemudian diketahui bahwa pada tanggal 15 Juni 1998, A bersama B melakukan 

pembunuhan (Pasal 338) terhadap X 

Stelsel Pemidanaan: 

1. Pokok (murni): 

 Absorbsi  memakai pidana yang paling berat 

 Kumulasi  menjumlahkan semua pidana 

2. Tambahan: 

 Absorsi dipertajam (diperberat)  pidana terberat ditambah 1/3 

 Kumulasi terbatas  pidana dijumlahkan, tapi tidak boleh melebihi pidana terberat 

ditambah 1/3 

Pasal  63 KUHP 

 Sistem absorsi 

 Lex specialis derogat legi generalis (ayat 

2) 

Pasal  65 KUHP 

 Kejahatan dan Kejahatan 

 Diancam pidana pokok yang sejenis 

 Kumulasi terbatas 

Pasal  70 bis KUHP 

 Concursus realis  

 Kejahatan-kejahatan ringan: Pasal  302 (1), Pasal  352, Pasal  364, Pasal  373, Pasal  379, 

Pasal  482 KUHP 

 Dianggap sebagai pelanggaran 

 Tetapi: jika dijatuhkan pidana penjara maksimal 8 bulan 

Pasal  70 KUHP 

 Kejahatan dan Pelanggaran 

 Pelanggaran dan Pelanggaran 

 

Pasal  66 KUHP 

 Kejahatan dan Kejahatan 

 Diancam pidana pokok tidak sejenis 

 Kumulasi terbatas 
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 Berapa pidana maksimal untuk A atas pembunuhan terhadap  X 

 Rumus: 

 

 

 

Maka dalam kasus tersebut A dapat dikenakan daluwarsa: 

1. Pencurian (362)   5 tahun  

2. Penganiayaan (351)   5 tahun  

3. Penipuan (378)   4 tahun 

4. Pembunuhan (338)   15 tahun + 

5.  

= 29 tahun 

Namun, dalam kasus ini dengan diadilinya A secara bersamaan maka ia tidak dijatuhi 29 

tahun. Jadi, 15 tahun (pembunuhan) + 1/3 x 15 tahun = 20 tahun 

Maka dari rumus diatas A dikenakan 20 tahun - 6 tahun = 14 tahun. 

 

Perbuatan Berlanjut (Pasal  64 KUHP) 

 Seseorang melakukan beberapa perbuatan 

 Perbuatan tersebut  masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran 

 Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga  harus 

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 

Makna: “ ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatah 

berlanjut” 

Menurut MvT harus dipenuhi 3 syarat:  

1. Harus ada 1 keputusan kehendak 

2. Masing-masing perbuatan harus sejenis 

3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama  

 

Pemidanaan Perbuatan Berlanjut: 

 Pasal  64 (1):  prinsipnya sistem absorbsi 

 Pasal  64 (2): ketentuan khusus untuk pemalsuan dan perusakan mata uang 

 Pasal  64 (3): ketentuan khusus untuk kejahatan ringan 

Contoh: 3X penipuan ringan sebagai perbuatan berlanjut; tidak diancam pidana 3 bulan 

penjara (Pasal  379), tetapi 4 tahun penjara (Pasal  378). 

 

 

Pidana maksimal untuk Tindak Pidana yang diketahui belakangan (P2)= 

Pidana maksimal jika diadili sekaligus (Pasal ) – Pidana yang telah dijatuhkan (P1) 
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PENYERTAAN (DEELNEMING) 

 

Penyertaan adalah terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1 tindak pidana (sebelum atau 

pada saat tindak pidana terjadi). Penyertaan ini dapat kita lihat pada Pasal  55, 56, 57 

KUHP. Dalam Pasal  tersebut dapat kita jabarkan ada 5: 

1. Yang melakukan (Pleger)  Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHP 

2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger)  Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHP 

3. Yang turut melakukan (medepleger)  Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHP 

4. Yang menggerakkan atau menganjurkan untuk melakukan (uitlokking)  Pasal  55 ayat 

(1) ke-2 KUHP 

5. Yang membantu (medeplictige)  Pasal  56 KUHP 

 

Ad.1 Yang melakukan (Pleger)  Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHP 

Menurut R. Soesilo Seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau 

elemen dari tindak pidana, serta pelaku telah memenuhi semua unsur delik yang ia lakukan. 

 

Ad.2 Yang menyuruh melakukan (doenpleger)  Pasal  55 ayat (1) ke-1 

Disini ada 2 orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, dimana seseorang mempunyai 

kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri 

melainkan menyuruh oranglain utnuk melakukannya. Dalam hal doenpleger, yang menyuruh 

diancam pidana sebagaimana seorang pelaku, namun yang disuruh itu tidak dapat dijatuhi 

hukum pidana, karena yang disuruh tersebut mempunyai syarat jika dalam keadaan 

overmacht, sakit jiwa, perintah jabatan dan lain-lain. 

 

Ad.3 Yang turut melakukan (medepleger)  Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHP 

Dalam turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya ada dua 

orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Dalam turut melakukan, 

beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana, namun kemungkinananya: 

 Semua dari mereka yang terlibat masing-masing memenuhi semua unsur tindak pidana 

 Ada yang memenuhi semua unsur, ada yang memenuhi sebagian saja, bahkan ada yang 

sama tidak memenuhi unsur delik 

 Semua hanya memenuhi sebagian-sebagian saja unsur delik 

Dalam turut melakukan ancaman pidananya adalah sama, sehingga dalam turut melakukan 

ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

 Adanya kerjasama secara sadar, tidak perlu ada kesepakatan, tapi harus ada 

kesengajaan untuk bekerjasama dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. 
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 Adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik 

 

Ad.4 Yang menggerakkan atau menganjurkan untuk melakukan (uitlokking)  Pasal  55 

ayat (1) ke-2 KUHP 

Dalam penggerakkan/ uitlokking, seseorang mempunyai kehendak untuk melakukannya 

sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Adapun syarat 

penggerakkan yang dapat dipidana: 

 Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana 

 Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal  55 ayat (1) butir ke-2 

KUHP yaitu pemberian janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, 

ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan. 

 Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja digerakkan dengan 

upaya-upaya dalam Pasal  55 ayat (1) butir ke-2 KUHP 

 Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya 

 Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. 

 

Ad.5 Yang membantu (medeplictige)  Pasal  56 KUHP 

Membantu melakukan mempunyai syarat yang dapat digolongkan kedalam pembantuan: 

 Harus dilakukan dengan kesengajaan 

 Menurut Pasal  56 kUHP ada 2 jenis pembantuan: 

o Membantu sebelum tindak pidana  sarananya kesempatan, daya upaya, 

keterangan 

o Membantu pada saat terjadinya tindak pidana  sarananya boleh apa saja 

 Ancaman pidana bagi seorang yang membantu adalah -1/3 dari pelaku kejahatan. 

Deelneming Niat Memenuhi 

Unsur 

Pertanggungjawaban 

Doenpleger Penyuruh Yang disuruh  Penyuruh= full 

 Yang disuruh= tidak 

dipidana 

Medepleger  Semuanya  Semuanya/bers

ama-sama 

Semuanya dikenai pidana= full 

Uitlokking Awalnya si pembujuk, 

akhirnya yang 

terbujuk 

Yang terbujuk Si pembujuk & yang dibujuk 

dipidana= full 

Medepletigheid Yang dibantu, si 

pembantu sebatas 

Yang dibantu Yang dibantu= full 

Yang membantu/si pembantu= -
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membantu 1/3 

 

Upaya untuk menggerakkan orang lain diatur secara limitatif, yaitu: 

 Memberikan sesuatu 

Orang yang digerakkan diberi sesuatu oleh orang yang menggerakkan. Sesuatu itu dapat 

berupa uang atau benda dan sebagainya (Arrest HARI 17 Juni 1940). Termasuk juga janji 

akan merawat/membiayai keluarga tergerak seandainya ia masuk penjara.  

 Memberikan janji 

Pemberian janji bukan hanya pemberian janji berupa uang atau benda, dapat pula janji 

berupa naik pangkat, jabatan, pekerjaan, dan sebagainya. 

 Menyalahgunakan kekuasaan 

Yaitu Misalnya  orangtua terhadap anaknya, majikan terhadap buruhnya, guru terhadap 

muridnya, dan lain-lain. 

 Menyalahgunakan martabat 

Daya upaya ini tidak terdapat dalam KUHP Belanda, hanya terdapat dalam KUHP 

Indonesia. Alasannya adalah di Indonesia dikenal masyarakat yang bersifat feodal. 

Misalnya Bupati, Kepala Desa, dan sebagainya dimana dikhawatirkan terjadi 

penyalahgunaan martabat mereka sebagaimana terdapat dalam susunan masyarakat di 

Indonesia. 

 Kekerasan 

Kekerasan disini tidak boleh sedemikian rupa sehingga tidak dapat dielakkan oleh orang 

yang digerakkan. Karena apabila kekerasan tersebut tidak dapat terelakkan, maka akan 

terjadi bentuk daya paksa sehingga orang yang akan digerakkan tersebut tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 Ancaman 

Ancaman ini dapat berupa kata-kata atau perbuatan. Seperi halnya dalam kekerasan, 

upaya ancaman ini tidak boleh sedemikian keras sehingga tidak terelakkan oleh orang 

yang digerakkan.  

 Penyesatan 

Penyesatan sering  diartikan sebagai tipu daya. Bukan berarti orang ditipu dengan 

demikian tidak dapat dipidana, akan tetapi penyesatan tersebut sudah selayaknya 

disadari oleh orang yang digerakkan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari penyesatan 

ini adalah ketegangan dalam hati orang lain yang dapat berupa irihati, pembangkitan 

dendam, amarah, kebencian, dan lain-lain, sehingga ia cenderung melakukan tindakan 

tetapi dalam batas-batas bahwa ia sesungguhnya menurut menurut perhitungan yang 

layak masih dapat mengendalikan diri. 
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 Memberi kesempatan 

Misalnya seseorang tidak mengunci pintu rumah majikannya agar orang yang  dapat 

dengan mudah masuk rumah majikannya agar pencurian dapat dengan mudah dilakukan 

baik oleh orang yang melakukan pencurian maupun yang memberi kesempatan tidak 

mengunci pintu tersebut.  

 Memberi sarana 

Misalnya seseorang dengan memberi senjata agar orang tergerak untuk melakukan 

pembunuhan seperti kehendak orang yang memberikan senjata tersebut. 

 Memberi keterangan 

Misalnya dengan memberikan keterangan tentang suasana rumah korban sehingga 

membuat orang tergerak untuk melakukan pencurian.  

 

Jenis-jenis penggerakan: 

1. Penggerakan yang berhasil (geslaagde uitlokking) 

A membujuk B untuk membunuh C, dan B membunuh C. 

2. Penggerakan yang hanya sampai pada taraf percobaan (uitlokking bij poging) 

A membujuk B untuk membunuh C, ternyata delik yang dilakukan oleh B hanya menggores 

tangan C saja. Dari sini kita bisa melihat bahwa B sudah tergerak, hanya saja delik yang 

dilakukan menjadi percobaan. 

3. Penggerakan yang gagal (mislukte uitlokking/poging tot uitlokking) 

Mislukte uitlokking  A menggerakan B, ternyata B tidak tergerak 

4. Pergerakan tanpa akibat (zonder gecolg gevleven uitlokking) 

A membujuk B untuk membunuh C, namun dalam perjalanan B bertemu dengan D yaitu 

adik dari C yang mengatakan keluarganya sedang kesusahan, timbul rasa iba sehingga 

membuat B mengundurkan diri.  

A menggerakan B untuk membunuh C, ternyata B memperkosa C; tidak membunuh C. 

 

Perbedaan Antara ’menggerakkan’ dengan ’menyuruh’ 

 Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam menyuruh melakukan 

merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan 

pada uitloken merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. 

 Cara–cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang menyuruh melakukan tidak 

diatur dalam undang-undang, sedangkan cara–cara yang dipergunakan dalam uitloken 

diatur secara limitatif dalam undang–undang. 
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Perbedaan Antara ’membantu’ dengan ’menggerakkan’ 

 ’penggerakkan’, kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya 

upaya dari orang yang menggerakkan  

 ’pembantuan’, dari sejak semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan 

tindak pidana, pembantu baru kemudian memberikan salah satu bantuan  

 

HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA 

Dalam KUHP: 

1. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan (Pasal  72-75 KUHP) 

2. Ne Bis in Idem (Pasal  76 KUHP) 

3. Matinya tersangka/terdakwa (Pasal  77 KUHP) 

4. Daluwarsa (Pasal  78-81 KUHP) 

5. Panyelesaian di luar sidang (Pasal  82 KUHP) 

 

Diluar KUHP: 

6. Abolisi (Pasal  14 UUD 1945) 

7. Amnesti (Pasal  14 UUD 1945) 

 

Ad.2 Ne Bis in Idem 

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya berdasarakan suatu perbuatan; apabila 

terhadpa perbuatan tersebut telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Syarat Ne Bis in Idem: 

 Perbuatannya adalah satu  perbuatan tertentu 

 Orangnya adalah satu orang tertentu 

 Sudah ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap 

 

Ad.3 Matinya tersangka/terdakwa 

Pada dasarnya pidana bersifat pribadi sehingga bila tersangka/ terdakwa mati, maka 

pidana itu tidak dapat diwariskan. 

 

Ad.4 Daluwarsa 

Tidak dapat lagi dilakukan penuntutan terhadap seseorang karena telah dialmpauinya 

jangka waktu tertentu untuk melakukan penuntutan (lihat Pasal  78 KUHP). 

 

Tenggang waktu daluwarsa penuntutan: 

Mulai dihitung sejak keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali: 
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 Pemalsuan atau perusakan uang 

 Pasal  328, 329, 330, 333 KUHP 

 Pasal  556-558 a KUHP 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.5 Penyelesaian diluar sidang 

Hanya dapat dilakukan apabila: 

 Tindak pidananya adalah pelanggaran 

 Hanya diancam pidana denda 

 

Ad.6 Abolisi 

Hal untuk menyatakan bahwa tuntuan pidana terhadap seseorang harus digugurkan atau 

suatu tuntutan pidana yang telah dimulai harus dihentikan 

 

Ad.7 Amnesti 

Hak untuk mengeluarkan pernyataan umum bahwa UU pidana tidak akan menrbitkan akibat-

akibat hukum apapun juga bagi orang-orang tertentu yang bersalah melakukan suatu atau 

beberapa tindak pidana tertentu. 

 

Menurut Utrecht: 

 Abolisi  mengugurkan/ menghentikan penuntutan. 

 Grasi  menghentikan penjalanan pidana. 

 Amnesti   menghentikan penjalanan & penuntutan pidana. 

 

 

HAPUSNYA MENJALANKAN PIDANA 

 

Dalam KUHP: 

1. Matinya terpidana (Pasal  83 KUHP) 

2. Daluwarsa (Pasal  84, 85 KUHP) 

Diluar KUHP: 

Pencegahan (stuiting) daluwarsa: 

 Tindakan penuntutan menghentikan 

daluwarsa. 

 Mulai tenggang daluwarsa yang baru. 

Penundaan (schorsing) daluwarsa: 

 Perselisihan pra-yudisial (kompentensi 

relatif) 

 Selama ditunda, perhitungan tenggang 

waktu daluwarsa berhenti untuk sementara 

waktu 
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3. Amnesti 

4. Grasi 

 

Ad. 2 Daluwarsa 

Tenggang waktu daluwarsa menjalankan pidana: 

 Untuk semua pelanggaran  2 tahun 

 Untuk kejahatan percetakan  5 tahun 

 Untuk kejahatan lainnya  daluwarsa penuntutan +1/3 

 Tidak ada daluwarsa untuk menjalankan pidana mati 

 

Saat penghitungan tenggang daluwarsa: 

1. Mulai pada keesokan hari setelah putusan hakim tetap dan ada juga putusan hakim yang 

memerintahkan terdakwa untuk segera menjalani pidananya, walaupun terdakwa 

mengajukan upaya hukum biasa  (bandaing, kasasi). 

2. Pencegahan (stuiting) 

 Terpidana melarikan diri ketika menjalani pidana  tenggang waktu dihitung 

keesokan harinya setelah melarikan diri. 

 Pelepasan bersyarat dicabut  keesokan harinya setelah dicabut, mulai waktu 

daluwarsa baru. 

3. Penundaan (schorsing) 

 Penjalanan pidana ditunda menurut UU 

 Selama terpidana dirampas kemerdekaannya (ada dalam tahanan) 

  

Ad.4 Grasi 

Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan 

pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Kenapa ada orang yang tidak mau 

diberikan grasi? Karena dengan menerima grasi otomatis ia mengakui kesalahannya. 

 

ΨΨΨ 

Tuhan Berkati 

 

 

 

 

“Di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (ubi societas ibi ius)” 
(Cicero) 


