
Faiq Tobroni, SHI., MH

Bahan Kuliah Faiq Tobroni



 Asas Legalitas
1. Ps 1 (1) KUHP: suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana,

jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-
undangan.

2. Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali.
3. Sanksi pidana tidak boleh berlaku surut (asas retroaktif).
4. Dalam tradisi sistem civil law, ada empat aspek asas legalitas yang

diterapkan secara ketat, yaitu: Peraturan perundang-undangan
(law), retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan analogi.

a. Lex Scripta
Penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan
kata lain berdasarkan hukum yang tertulis.
Kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.
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b. Lex Certa
Pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan

rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana
(kejahatan, crimes). Hal inilah yang disebut dengan asas lex certa
atau bestimmtheitsgebot. Pembuat undang-undang harus
mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen
sine lege stricta).

c. Non-retroaktif
Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat
diberlakukan secara surut (retroaktif).

d. Analogi
Alasan yang menyetujui dipakainya analogi adalah hukum pidana harus

berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang cepat.
Yang menentang mengatakan bahwa penerapan analogi dianggap
berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam
masyarakat.
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 Asas Teritorialitas
 Asas Nasional Aktif
 Asas Nasional Pasif
 Asas Universal

Bahan Kuliah Faiq Tobroni



 Ps 2 KUHP: ketentuan hukum pidana Indonesia
berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana
di dalam wilayah negara Indonesia.

 Ps 3 KUHP: sampai kapal-kapal dan pesawat Indonesia
meskipun berada di luar wilayah Indonesia.

 Arti kapal Indonesia Ps 95 KUHP: kapal yang menurut
UU y bersangkutan dapat mendapat surat laut
(zeebrief) atau surat kapal (scheepspas) u dpt b’layar
dg memakai bendera Indonesia. Pengertian ini juga
tersedia dalam Ps 311 KUHD.
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 Actief nationaliteits-beginsel atau personaliteits-beginsel. Menurut asas ini,
ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang
melakukan tindak pidana di luar Indonesia.

 PS 5 KUHP berisi ketentuan tersebut, tetapi dengan pembatasan tertentu,
yaitu hanya perbuatan:
1. Bab I dan II buku Kedua KUHP, yakni kejahatan terhadap keamanan

negara dan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden;
(pasal 104-139).

2. PS 160, 161 (menghasut di muka umum untuk menentang pemerintah
sah); Ps 240 (berkaitan dengan melakukan kewajiban sebagai warga
negara seperti wajib militer); Ps 279 (berkaitan dengan perkawinan
yang dilarang); Ps 450-451 (yang berkaitan dengan pembajakan di
laut).

3. Perbuatan yang menurut perundang-undangan di Indonesia termasuk
kejahatan dan menurut ketentuan di negara itu dapat di pidana.

 Pasal 7 “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku
bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam bab XXVIII Buku Kedua”Bahan Kuliah Faiq Tobroni



 Prinsip ini pada dasarnya ingin memperluas berlakunya ketentuan-
ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia, berdasar
atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa
kejahatan sehingga siapa saja, termasuk orang asing, yang
melakukannya di mana saja, pantas dapat dihukum oleh pengadilan
negara Indonesia.

 Ini tentunya hanya terlaksana apabila pelaku itu dapat dibawa ke
wilayah Indonesia. Orang asing, warga negara dari negara tempat
tindak pidana dilakukan, suakar akan diserahkan kepada pemerintah
Indonesia.

 Asas Perlindungan
 Ps 3 KUHP “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia

berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan
tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.”
Tidak semua kepentingan, melainkan hanya kepentingan tertentu,
yakni:

1. Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya martabat
kepala negara dan wakilnya; Ps 4 ke 1 KUHP.Bahan Kuliah Faiq Tobroni



2. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai dan
merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari
kejahatan pemalsuan; Pasal 4 ke 2 KUHP.

3. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat utang, sertifikat
utang, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; PS 4 ke 3
KUHP.

4. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap
kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan bajak laut; PS 4 ke 4
KUHP.

Pasal 8 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang
diluar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah
satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX
Buku Kedua, dan BAb IX Buku ketiga; begitu pula yang
tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di
Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan
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 Prinsip ini melihat pada suatu hukuman tata hukum
internasional, di mana terlibat kepentingan bersama
dari semua negara di dunia. Sehingga jikalau ada suatu
tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama
dari semua negara itu, adalah layak, bahwa tindak
pidana dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan
setiap negara, dengan tidak dipedulikan, siapa saja
yang melakukannya dan di mana saja.
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 Mengenai penyelesaian pelanggaran HAM Tanjung Priok,
Timor Timur dan Teroris mengesampingkan asas legalitas.
Alasannya karena extra ordinary crime.

 PS 9 KUHP bahwa berlakunya ketentuan PS 2, 3, 4, 5, 6, 7,
dan 8 dibatasi PS 9, yakni berkaitan dengan kekecualian
yang diakui hukum publik Internasional:
1. Bahwa rumah dan pekarangan dari para duta besar dan

duta dari negara asing dianggap wilayah negara asing yang
bersangkutan;

2. Bahwa para diplomat asing tidak dapat dituntut di muka
pengadilan dari negara tempat mereka ditugaskan.

3. Bahwa kapal-kapal perang dari negara asing yang berlabuh
di pelabuhan negara awak, dianggap pula sebagai wilayah
negara asing yang bersangkutan.
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