
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

1.  Pengertian Hukum Pidana menurut para ahli

Menurut W.P.J Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap

tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu

negara, yang mengadakan dasar- dasar aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan

disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan

tersebut (Criminal act).

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yg telah melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yg telah diancamkan

(Criminal Liability/ Criminal Responsibility).

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada

orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Criminal Procedure/ Hukum Acara

Pidana).

Menurut Jan Remmelink, mengatakan hukum pidana mencakup hal-hal sebagai berikut:



1. perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan

berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati

oleh siapapun juga.

2. ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat di daya gunakan sebagai

reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu, hukum penitensier atau lebih luas, hukum

tentang sanski.

3. aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas

ruang lingkup kerja dari norma-norma (Jan Remmelink, 2003: 1).

Rumusan hukum pidana menurut para ahli dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) Golongan, yaitu :

1. Pendapat yang menyatakan hukum pidana sebagai hukum sanksi dengan alasan bahwa

hukum pidana sesungguhnya tidak membuat norma baru untuk mengatur sesuatu hal

sebagaimana perngaturan yang diadakan dalam undang-undang tertentu, melainkan sebagai

hukum yang memberi sanksi untuk menegaskan dan menguat agar aturan yang terdapat

dalam perundang-undangan lain ditaati.

2. Hukum pidana sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum

dan penyebutan besarnya sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perbuatan yang dapat

di Hukum  (Bambang Poernomo, 2002: 19).

Mengingat hukum pidana dibagi atas Hukum pidana material dan Hukum pidana formal (hukum

pidana subyektif, ius puniendi), maka definisi yang kemukakan ini adalah mengenai Hukum

pidana material (obyektif, ius poenale). Dengan pengertian, kata setiap orang, didalamnya

termasuk juga badan hukum. Sedang kata pidana, kadangkala diartikan sebagai hukuman seperti

yang terdapat pada Pasal 10 KUHP tetapi juga meliputi hukuman atau pidana yang terdapat



dalam peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya uang pengganti, hukuman penjara

pengganti uang pengganti. Kata pidana umumnya dipakai dengan padanan hukuman. Namun,

kata hukuman lebih luas maknanya karena dapat menjadi pengertian bidang hukum lainnya

seperti dalam bidang hukum perdata, tata usaha negara, hukum internasional, dan lain-lain. Oleh

karena itu, kata pidana akan lebih spsesifik apabila digunakan dalam hukum pidana (R.O

Siahaan, 2009: 10).

Kata pidana mempunyai unsur-unsur : 1. pada hakekatnya merupakan suatu pengertian

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;  2. diberikan dengan

sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);  3. dikenakan

kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

(R.O Siahaan:2009:11).

Dengan demikian untuk menggambarkan hubungan antara Hukum material dan Hukum formal

yang dikutip pendapat Van Kan yang mengatakan pentingnya hukum formil atau hukum acara

bergantung pada adanya serta pentingnya hukum materiil. Tugas hukum formil hanya menjamin

hukum meteriil ditaati orang. Kata lain melindungi wewenang yang oleh hukum diberi kepada

yang berhak atau memaksa pelanggar mengganti kerugian atau mengembalikan benda yang

diambilnya dengan tiada persetujuan pihak lain. Hukum materiil terdiri atas kaidah-kaidah yang

menentukan isi hidup manusia.

Apabila hukum material tersebut dimaksudkan adalah hukum pidana material dan hukum formal

adalah hukum acara pidana, maka tampak semakin jelas bagaimana hubungannya antara hukum

pidana material dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana berfungsi mengatur cara-cara

bagaimana yang harus dilakukan agar hukum pidana material yang merupakan kaidah-kaidah



yang menetukan isi hidup manusia dapat diselenggarakan atau diaplikasikan apabila rumusan

yang terdapat di dalamnya telah terpenuhi (R.O Siahaan: 2009)

2. Strafbaarfeit dan unsur - unsurnya

Menurut D. Simons, strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan

dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawaban

atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang

dapat dihukum. Jadi D. Simons menyimpulkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana

(criminal act) maka disana haruslah ada kesalahan (schuld) dalam arti luas yang meliputi

kesengajaan (dolus) dan culpa late (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan

pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban (criminal liability). Dengan demikian unsur-unsur

strafbaarfiet itu menurut Simons:

1. dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;

2. dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;

3. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dan;

4. pelaku tersebut dapat dihukum.

Sedangkan syarat-syarat penyertaan seperti dimaksud diatas itu merupakan syarat-syarat yang

harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat didalam

rumusan delik.

Van Hamel (R.O Siahaan: 2009: 188) berbeda pendapat tentang hal ini dengan mengatakan

bahwa perbuatan pidana itu haruslah suatu perbuatan yang bernilai atau patut dipidana karena

adanya kesalahan patut dicela (en aan schuld te wijten), sehingga strafbaar feit seharusnya

menjadi strafwaardig feit (perbuatan yang bernilai atau patut dipidana).



Sehingga unsur-unsur strafbaar feit menurut Van Hamel mencakup:

1. adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang (pidana);

2. melawan hukum;

3. bernilai atau patut di hukum;

4. adanya kesengajaan, kealpaan atau kelalaian;

5. adanya kemampuan bertanggungjawab;

Menurut R.O Siahaan (2009: 199) merumuskan pengertian strafbaar feit itu sebagai berikut:

1. adanya orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan atau dengan sengaja tidak

berbuat atau bertindak (pembiaran);

2. adanya perbuatan yang jenis atau kualifikasi dan cara melakukan perbuatan atau tidak

melakukan perbuatan (pembiaran, nalaten) dimaksud telah dirumuskan sebelumnya sebagai

hal yang dilarang Undang-Undang (actus reus – delictum), dirumuskan dalam Undang-

Undang (delicts omschrijving) disebut sebagai syarat obyektif;

3. orang yang melakukan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (mens rea, disebut juga

sebagai syarat subjektif);

4. adanya niat atau kehendak yang salah (schuld) untuk melakukan suatu perbuatan yang

dilarang, yang dilakukan dengan terencana, sengaja, lalai atau sebagai turut serta

(deelneming);

B. Sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Pada saat membahas mengenai strafbaar feit telah dijelaskan bahwa perbuatan atau suatu tindak

pidana dipisahkan antara actus reus dengan mens rea, dalam pengertian adanya tindak pidana



masih dilihat dari segi feitlijk yang dilarang oleh undang-undang dan pertanggungjawaban

pidana dari pelaku. Sekalipun suatu tindak pidana telah terjadi, untuk dapat menjatuhkan pidana

kapada si pelaku, masih harus diperhatikan apakah terhadap si pelaku dapat

dipertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Masalah pertanggungjawaban pidana

sangat berhubungan dengan kesalahan. Dalam pengertian apakah pada waktu melakukan tindak

pidana itu si pelaku mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah

dilakukan (Roeslan Saleh, 1983: 75), mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu

yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan

pidana atau tidak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu

siapa yang dipertanggungjawabkan. Hal tersebut berarti harus diperhatikan terlebih dahulu siapa

yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Sebaliknya apakah pertanggungjawaban

itu diminta atau tidak, ini merupakan persoalan kedua, yang tentunya pada kebijaksanaan pihak

yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu merasa perlu atau tidak perlu menurut

pertanggungjawaban tersebut.

Van Hammel (R.O Siahaan: 2009) merumuskan pengertian kemampuan untuk

bertanggungjawab  (secara hukum) adalah sebagai keadaan kematangan dan kenormalan psikis

yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu:

1. memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;

2. kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;

3. adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.



Menurut Van Hattum, dengan memperhatikan pasal 44 ayat (1) KUHP, adanya keadaan-keadaan

biologis dari seseorang yaitu pertumbuhan yang tidak sempurna atau gangguan penyakit yang

dapat menjadi penyebab dari pertumbuhan orang tersebut secara tidak normal atau yang dapat

menghambat orang tersebut dapat menentukan kehendaknya secara bebas, hingga orang tersebut

harus dianggap sebagai “niet toerekeningsvatbaar”  termasuk dalam pengertian “pertumbuhan

yang sempurna” adalah pertumbuhan yang tidak sempurna dari orang-orang buta atau bisu tulis

sejak lahir (Lamintang: 1997).

KHUP Indonesia Pasal 44 ayat (1) dan Sr KUHP belanda pada pasal 37 ayat (1) dalam masalah

pertanggungjawaban (pidana) yang dilakukan seseorang sesungguhnya hanyalah menyangkut

pengertian: antara tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan–tindakannya

dengan sepenuhnya (volledige ontoerekeningsvatbaarheid) dan hal tentang, tidak dapat

pertanggungjawabkannya sesuatu tindakan dengan sepenuhnya kepada pelaku (volledige

ontoerekeningsvatbaarheid) yang diakibatkan ketidakmampuan akal sehat ( verstandelijke

vermogens) yang tidak normal.

KUHP Belanda (W.v.S), dikenal apa yang disebut dengan verminderde

ontoerekeningsvatbaarheid, yaitu kurang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau

tindak-tindakannya. pasal 37a W.v.S berbunyi: pada waktu dilakukan penuntutan pidana

terhadap seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana terdapat pertumbuhan yang tidak

sempurna atau terdapat gangguan penyakit pada kemampuan jiwannya, maka tanpa

memeberlakukan pasal 37 ayat (1), Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan memperrhatikan

ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam bab terdahulu. Ayat (2) dalam pada itu, dalam



memberlakukan ayat tersebut diatas, hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan

ketentuan pasal 37 ayat (3). Ketentuan ini tidak terdapat dalam KUHP Indonesia.

Menurut R.O Siahaan pencatuman pasal ini hanyalah merupakan landasan yuridis bagi hakim

untuk menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap seseorang yang terganggu akal (verstand) atau

mempunyai penyakit jiwa (geest) tetapi hakim ragu atas kebenaran penyakit terdakwa tersebut.

Dalam hal hakim merasa ragu-ragu atas kepribadian terdakwa maka selayaknyalah hukum

menjatuhkan pidana atasnya (R.O Siahaan, 2009: 246).

Demikian Tentang ketidakmampuan bertanggungjawab dari sisi penyimpangan atau penyakit

jiwa dapat kita ketahui dari pasal 44 KUHP (pasal 39 Sr = KUHP Belanda), yang berbunyi :

Ayat (1): barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya
karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tindak pidana.

Ayat   (2):   jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya
karena pertumbuhan jiwa cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat
memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun
sebagai waktu percobaan.

Pasal 45 KUHP disebutkan dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa

karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuannya, walinya,

pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan

kepad pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu

pelanggar berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531,

532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan

kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau

menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.



Masalah pertanggungjawaban ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah

dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam

kenyataannya untuk memastikan siapa pembuat suatu tindak pidana, tidaklah mudah karena

untuk menentukan siapa yang bersalah dalam suatu perkara harus sesuai dengan proses yang ada

dalam sistem peradilan pidana yang ditetapkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban itu

selalu ada meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan

peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan.

Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan

melanggar hukum yang elah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang

dapat dipertanggungjawabkan tindakannya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai

perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum.

Berdasarkan batasan diatas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban

adalah keadaan yang dibebankan kepada seseorang untuk menerima atau menanggung akibat-

akibat atau efek yang timbul dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya.

Suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan

hukuman, disamping itu perbuatan melawan hukum harus ada seorang pembuat yang

bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat tindak pidana harus ada unsur kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memilih unsur yang sebelumnya harus

dipenuhi :

1. suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).

2. seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas

perbuatannya (unsur kesalahan).



Asas legalitas hukum pidana Indonesia menyatakan, bahwa seseorang baru dapat dikatakan

melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam

undang-undang hukum pidana. Meskipun demikan, orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana

karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya

tersebut. Dengan demikian, seseorang dijatuhi pidana harus terlebih dahulu memenuhi unsur-

unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah merupakan suatu kemampuan

bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan akibat melakukan atau tidak melakukan

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak

patut menurut pandangan masyarakat.

Melihat pengertian diatas, maka dapat di simpulkan yang dimaksud pertanggungjawaban pidana

adalah suatu penderitaan atau siksaan yang harus diterima dan dipukul oleh seseorang akibat dari

tindak kejahatan, kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya, sebagaimana telah ditetapkan

dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan dan hukum pidana yang mengaturnya. Selain

itu, yang dimaksud dengan pertanggungjawab pidana adalah keadaan yang dibebankan kepada

seseorang untuk menerima atau menanggung akibat-akibat atau efek yang dari tindakan atau

perbuatan pidana yang dilakukannya.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Seseorang dapat dikenakan tindak pidana bilamana orang tersebut dinyatakan mampu untuk

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan hal ini (Moeljatno,

1983: 164) menyatakan bahwa, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus mempunyai :



1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk,

yang sesuai dengan hukum, dan perbuatan melawan hukum. Kemampuan yang dimaksud

lebih menitikberatkan pada faktor akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan antara

yang diperbolehkan dan yang tidak;

2. Kemampuan yang menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya

suatu perbuatan. Kemampuan ini lebih merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional

factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakuknya dengan keinsyafan atas nama yang

diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sudarto (1990: 94) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan

bertanggungjawab sebagi berikut:

1. Dalam hal tidak ada kebebesan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa

yang diperintahkan atau yang dilarang undang-undang.

2. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikan rupa, sehingga tidak dapat

menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat

menentukan akibat perbuatannya.

Sebagai dasar patutlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu

bertanggungjawab, ia mampu untuk memilih dengan pikiran atau perasaannya. Didalam

perbuatan pidana hanya dapat menuju atau dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu

pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan demikian juga dapat langusng dijatuhi

hukuman atu pidana sebagimanan yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam

melakukan perbuatan ini ia mempunyai kesahan sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana

adalah bahwa tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan (Moeljatno, 1983: 153).



3.  Kesalahan

Kesalahan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan adanya akibat hukum. Tidak semata-mata

karena kesengajaan, tetapi kesalahan dapat pula terjadi akibat adanya kelalaian. Sehingga akan

menyebabkan seseorang harus mempertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana peraturan

atau perundang-undangan yang mengaturnya.

a.  Kesengajaan

arti sengaja tidak ada didefenisikan di dalam KUHP. Petunjuk untuk dapat mengatakan arti

kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie Van Toelicthing) yang mengartikan kesengajaan

sebagai menghendaki apa yang dilakukan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja

menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya

(Sudarto, 1990: 102).

Terhadap pengertian perbuatan pidana, kesengajaan dapat dibedakan dengan tiga corak sikap

batin yang menunjukkan atau bentuk dari kesengajaan itu, yang antara lain sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan (dolus directus). Pada corak ini

kesengajaan merupakan bentuk yang biasa dan sederhana. Sengaja sebagimana yang

dimaksud bahwa apabila si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Perbuatan si

pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang bentuk kesengajaan inilah yang

paling mudah untuk dibuktikan.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yang di dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat

yang memang dituju si pembuat, dan akibat yang memang diinginkan tetapi merupakan suatu

keharusan untuk mencapai tujuan itu, selanjutnya akibat perbuatannya itupun dapat

dipastikan terjadi.



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini, ada keadaan

tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Sengaja dengan

kemungkinan terjadi, Hezewinkel Suringa yaitu Jika pembuat tetap melakukan yang

dikehendakinya walaupun ada suatu kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak

diinginkan (Andi Hamzah, 1994: 119).

b.   Kelalaian

Menurut M.v.T, kealfaan adalah keadaan sedemikian membahayakan keamanan orang atau

barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikan besarnya dan tidak

dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurang hati-hatian,

sikap sembrono atau teledor (Sudarto, 1990: 124).

Beberapa ahli menyebutkan syarat untuk adanya kelalaian, sebagai berikut :

1.  Van Hamel menyebutkan bahwa kelalaian mempunyai dua syarat yaitu :

a. tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan dalam hukum;

b. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

2.  Simons mengatakan pada umumnya kelalaian (culpa) mempunyai dua unsur :

a. tidak ada penghati-hati;

b. dapat diduga akibatnya. (Sudarto, 1990: 125)

Umumnya setiap orang berpikir dan berbuat secara sadar, sedangkan pada delik culpa kesadaran

si pembuat tidak berlangsung secara tepat.

Berdasarkan kesadaran si pembuat tersebut undang-undang membagi kelalaian menjadi:



1. Kelalaian yang disadari (bewuste schuld), yaitu pembuat menyadari tentang apa yang

dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibatnya tidak

terjadi;

2. Kelalaian yang tidak disadari (onbewuste schuld), yaitu pembuat melakukan sesuatu yang

tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat

menduga sebelumnya (Andi Hamzah, 1994: 121).

Kealfaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, akan tetapi bukannya

kesengajaan yang ringan. Kealfaan seseorang ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik,

sehingga tidak mungkin diketahui seseorang dengan sungguh-sungguh jika tidak ada faktor

penyebab utama seseorang melakukan kesalahan. Supaya dapat menentukan adanya kealfaan,

maka harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Oleh karena itu, yang menentukan apakah seseorang

itu telah melakukan kealfaan atau tidak adalah seorang Hakim.

Selanjutnya untuk menentukan kekurang hati-hatian seseorang, digunakan ukuran apakah ia ada

kewajiban untuk berbuat lain. Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau

dari luar undang-undang, dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang harus dilakukan.

Apabila seseorang tidak melakukan apa yang harus dilakukannya maka orang tersebut dapat

dikatakan alpa.

C. Konsep sistem pertanggungjawaban pidana menurut RUU KUHP

Konsep rancangan KUHP Baru disusun dengan bertolak pada tiga materi/substansi/masalah

pokok dalam hukum pidana, yaitu:

1. masalah tindak pidana;
2. masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; dan
3. masalah pidana dan pemidanaan.



Skripsi ini akan mengkaji mengenai masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, yang

akan tertuang di dalam “Aturan Umum” Buku I Konsep Rancangan KUHP. Patut dicatat, bahwa

pasal-pasal “Konsep” yang di penulis bahas adalah mengenai konsep 1991/1992 yang

disempurnakan sampai dengan 13 Maret 1993. namun untuk Pasal tertentu, dikaitkan juga

dengan perkembangan Konsep 2004, 2005, 2006/2007/2008.

Pokok pemikiran tentang “Pertanggungjawaban Pidana” yaitu:

1. bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mondualistik, konsep memandang bahwa asas

kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan

secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep (Pasal 35),

bahwa “asas tiada pidana tanpa kesahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam

mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana”.

2. walaupun prinsipnya bertolak dari ”pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan”

(Liability based on fault), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan

kemungkinan adanya “pertanggungjawaban yang ketat” (Strict liability) dalam Pasal 37, dan

“pertanggungjawaban pengganti” (Vicarious liability) dalam Pasal 36 (Konsep 1993).

Perumusan dalam pasal 35 Konsep 2004 “ tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”,

dan dalam Pasal-Pasal 37 Konsep 2005 dan 2006/2007 perumusannya menjadi “tidak seorang

pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan” (Barda Nawawi Arief,  2009: 83).

Untuk lebih jelas dikutipkan pasal – pasal yang bersangkutan sebagai berikut:

Pasal 37
Sebagai perkecualian dari Pasal 35, undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak
pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur



tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih hauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak
pidana tersebut.

Pasal 36
Dalam hal-hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atau perbuatan orang lain jika
ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan.

(kedua pasal diatas dalam Konsep 2004-2005 digabung dalam perumusan asas culpabalitas).

3. pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian

(eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan

pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh

undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia

sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-

kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin “Erfolgshaftung” (doktrin

“menanggung akibat”) secara murni, tetapi tetap dioreintasikan pada asas kesalahan. Untuk

jelasnya lihat kutipan Pasal 40 (1993).

4. dalam hal ada “kesesatan” (error), baik “error facti” maupun “error iuris”, Konsep

berpendirian bahwa pada prinsipnya si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh

karena itu tidak dipidana. Namun, demikian apabila kesesatannya itu (keyakinannya yang

keliru itu) patut dicelakan/dipersalahkan kepadanya, maka sipembuat tetap dapat dipidana.

Pendirian Konsep yang demikian dirumuskan pada Pasal 41 (1993) dan hal ini berbeda

dengan Doktrin tradisional yang menyatakan, bahwa “error facti non nocet” dan “error iuris

nocet”.

5. walaupun pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan

tindak pidana dan kesalahannya, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu konsep

memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si



pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Pedoman mengenai “Recheterlijk-

pardon” ini dituangkan dalam Pasal ayat (2) sebagai bagian dari “pedoman pemidanaan”

sebagai berikut:

pasal 52 ayat (2)

Jika hakim memandang perlu, sehubungan dengan ringannya perbuatan, keadaan pribadi
dari pembuat atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi
kemudian, hakim dapat memberi maaf kepada si pembuat dengan tidak menjatuhkan
pidana atau tindakan apapun, dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

6. walaupun pada prinsipnya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dipidana

karena adanya alasan pengahapusan pidana, namun Konsep memberi

kewenangan/kemungkinan kepada hakim untuk tidak memberlakukan alasan penghapusan

pidana tertentu berdasarkan asas “culpa in causa”, yaitu apabila terdakwa sendiri patut

dicela/dipersalahkan menyebabkan terjadinya keadaan atau situasi darurat yang sebenarnya

dapat menjadi dasar adanya alasan penghapusan pidana tersebut.

Pedoman mengenai hal ini dituangkan dalam pasal 53 konsep RKUHP yang perumusannya

sebagai berikut: seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pidana berdasar

alasan penghapus pidana, apabila dia sendiri patut dicela atau dipersalahkan sebagai penyebab

terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

Yang menjadi konsep 2004; dan pasal 42 dalam konsep 2005 s/d 2007.  pasal 52 ayat (2) konsep

2005 dan 2006/2007. dalam pasal 35 konsep 2004 dan pasal 39 konsep 2005 dan 2006/2007.

Kemudian dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana (RKUHP) Tahun

2008 mengenai perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana telah disusun pula mengenai

pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dimana korporasi dalam pasal (47) konsep RKUHP



adalah merupakan subjek tindak pidana. Dalam hal ini untuk melengkapi hal-hal mengenai

pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dijelaskan pada beberapa pasal yaitu:

pasal 48 RKUHP
Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang
mempunyai mkedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak
untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja
atau berdasar hubungan yang lain, dalam lingkup korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau
bersama-sama.

pasal 49 RKUHP
Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap
korporasi dan atau pengurusnya.

pasal 50 RKUHP
Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang
dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut masuk dalam lingkup
usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku
bagi korporasi yang bersangkutan.

pasal 51 RKUHP
Pertanggungjawaban pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan
fungsional dalam struktur organisasi.

pasal 52 ayat (1)
Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian
hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana
terhadap terhadap suatu korporasi.

pasal 52 ayat 2
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

pasal 53
Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak
untuk dan atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasab tersebut
langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Mengenai penjelasan terhadap pertanggungjawaban pidana dalam RKUHP untuk subjek hukum

pidana yaitu korprasi menurut para ahli hukum belum ada menuju ke literatur karena sistem



perkembangan itu hanya merupakan penambahan bahwa korporasi dalam RKUHP sebagai

subjek hukum pidana.

Pertanggungjawaban dalam ayat (3) Pasal 35 Konsep 2004 dikenal dengan “Vicarious Liability”

atau “pertanggungjawaban pengganti“ yaitu pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan

pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (Dwidja Prayitno, 2004: 100) maksudnya

seseorang dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana, walaupun Ia tidak melakukan tindak

pidana tersebut. Pertanggungjawaban pengganti ini lah kiranya yang dapat dipergunakan untuk

menuntut industri atau korporasi yang melakukan tindak pidana untuk dipertanggungjawabkan di

Pengadilan.

D.  Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Dari uraian sebelumnya maka dapat ditegaskan bahwa pembaharuan pidana itu bersifat penal

reform dan merupakan bagian dari kebijakan/ politik hukum pidana (penal policy).

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi

diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya

pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural

atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan

kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga

berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada



hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai

aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu

upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai

sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi

kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara

singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh

dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach).

Barda Nawawi Arif (2008: 29) menyimpulkan makna hakikat dari pembaharuan hukum pidana

sebagai berikut :

1.   Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan

a. Sebagai dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya  merupakan

bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan)

dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan

sebagainya);

b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada  hakikatnya

merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan

kejahatan);

c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada

hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance)

dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan Hukum.



2.  Dilihat dari sudut pendekatan Nilai

Pembaharuan hukum pidana dan hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan

penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilsofis dan

sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum

pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi

nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi

nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).
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