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Definisi Hukum Pidana
 Pompe : keseluruhan aturan mengenai perbuatan yang dapat dihukum.
 Apeldorn : hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan

pidana: ada dua bagian:
a) Bagian objektif: perbuatan/sikap bertentangan dengan hukum

pidana positif.
b) Bagian subjektif: kesalahan pelaku yang harus

dipertanggungjawabkan.
 D. Hazewinkel-Suringa, membagi:

1) Objektif (ius poenale), meliputi:
Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam sanksi oleh

badan berwajib.
2) Subjektif (ius puniendi), yaitu hak negara menurut hukum untuk

menuntut pelanggaran delik dan menjatuhkan hukuman pidana.



Definisi lanjutan...
 Moeljatno: hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan

hukum yang mengadakan dasar untuk:
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa melanggarnya.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa-apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana
sebagaimana diancamkan.

3. Menetukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut.

 Satochid hampir mirip dengan D. Hazewinkel-Suringa.
 Bambang Poernomo, hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi

ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan
dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana
sebenarnya tidak mengadakan normanya sendiri melainkan sudah
terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana
diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma tersebut.



Summary

What? Who? When? Where? Why?

How?

Hukum Pidana



Kedudukan Hukum Pidana
Secara keilmuan, hukum pidana merupakan bidang hukum

seperti halnya hukum pedata, hukum administrasi
negara, hukum tata negara, hukum dagang, hukum
lingkungan, hukum acara pidana, hukum acara perdata.

Secara penegakan hukum, hukum pidana melahirkan
karakternya sendiri. Hukum pidana merupakan hukum
public.

Sehingga dapat ditempatkan beberapa perbedaan sebagai
berikut.

Hukum Pidana wilayah public
Hukum Perdata wilayah private



Kedudukan Hukum Pidana 
Lanjutan....

Hukum
Pidana

Hukum
Perdata

•Tuntutan
• Benar dan Salah
•Melalui Pengadilan Negeri
•Negara Mewakili Hak Korban
yang Dirugikan

•Gugatan
• Menang dan kalah
•Melalui Pengadilan Negeri dan
Agama
•Pihak yang dirugikan
menggunakan dirinya sendiri
untuk meminta keadilan



Kedudukan Hukum Pidana 
(Lanjutan...)
• Pengadilan 

Negeri
Pidana

• Pengadilan 
Negeri

• Pengadilan 
Agama

Perdata

• Pengadilan 
Tata Usaha 
NegaraAdministrasi 

• Pengadilan 
MiliterMiliter



Summary
Pemahaman kedudukan untuk menghindari 

tumpang tindih



Fungsi
 FUNGSI HUKUM PIDANA Fungsi umum – fungsi

khusus
 Fungsi umum: untuk mengatur tingkah laku manusia

dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta
ketertiban bersama

 Fungsi khusus: (i) Melindungi kepentingan hukum
(individu, masyarakat dan negara) (ii) Dasar bagi negara
dalam menjalankan fungsinya (iii) Pembatasan kekuasaan
negara dalam menjalankan fungsinya



Tujuan Hukum Pidana
Pada umumnya dalam membuat uraian tentang

tujuan hukum pidana, sebagian besar para
penulis hukum pidana tidak memberikan
pemisahan antara TUJUAN HUKUM PIDANA
dengan TUJUAN PEMIDANAAN. Akan tetapi,
sebenarnya dua hal tersebut mempunyai titik
tekan sendiri-sendiri. Tujuan hukum pidana
berpangkal dari “strafrechtscholen” dan tujuan
pemidanaan dari “strafrechtstheorieen”.



Strafrechtscholen di Indonesia
 Aliran Klasik: Markies van Beccaria bahwa tujuan

susunan hukum pidana untuk melindungi individu dari
kekuasaan penguasa atau negara. tujuan ini didasarkan
pada keinginan menghindari adanya hukum kesewenang-
wenangan raja.

 Aliran modern: mengajarkan tujuan susunan hukum
pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.
Aliran ini lahir karena pengaruh kriminologi dan
beralihnya tujuan hukum pidana.



Strafrechtstheorieen dan alirannya 
di Indonesia
 Lazimnya dikenal sebagai teori pidana, yakni:

1. Teori Pembalasan: (Kant, Herbert, Hegel, Stahl): Dasar
pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding
atau vergeltung).

2.Teori Tujuan/prevensi (derelatieve theorieen)
1. (HB Vos) Prevensi Umum : tujuan pidana yang hendak dicapai

adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak
ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan
pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

2. (Van Hamel) Prevensi khusus (speciale preventie):
mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat
mengulangi lagi kejahatannya.

3. Memperbaiki si pembuat (Verbetering van de dader): pidana
bertujuan memperbaiki penjahat agar menjadi manusia yang
baik.



Lanjutan
4. Menyingkirkan penjahat (Onschadelijk maken van de

misdadiger): adakalanya penjahat tertentu karena
keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan mereka itu
tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan
pertama, kedua dan ketiga karena tidak ada manfaatnya,
maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat
menyingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan
hukuman seumur hidup atau pun pidana mati.

5. Herstel van geleden maatschappelijk nadeel. Tujuan pidana
menurut aliran ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa
kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideel
(ideel nadeel) di dalam masyarakat, dan oleh karena itu
pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat
yang terjadi pada masa yang lalu.



Lanjutan
3.Teori gabungan
Terdapat tiga aliran:
a. (Zeven Bergen) Teori gabungan yang

menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud
sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi
ketertiban hukum.

b. (Simons) Teori gabungan yang menitikberatkan pada
perlindungan ketertiban masyarakat.

c. (De pinto) Teori gabungan yang dititikberatkan sama
antara pembalasan dan perlindungan kepentingan
masyarakat.



Summary



Sumber Hukum Pidana
 Sumber hukum pidana bisa diklasifikasikan menjadi tiga

macam
1) Sumber hukum tertulis dan terkodifikasi misalnya

KUHP atau UU 3/1981
2) Sumber hukum tertulis tetapi tidak terkodifikasi

(tersebar ke dalam peraturan per-UU-an yang lain).
Misalnya UU Korupsi, UU Psikotropika, UU
Narkoba, UU Pencucian Uang.

3) Sumber hukum tidak tertulis dan tidak terkodifikasi:
hukum adat.
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