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Perkembangan Asas
 Asas Legalitas

1. Dalam Rancangan KUHP, asas legalitas telah diatur secara berbeda
dibandingkan Wetboek van Straftrecht (WvS).

2. Asas legalitas pada dasarnya menghendaki: (i) perbuatan yang dilarang
harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, (ii)
peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu
dilakukan.

 Tetapi, adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali telah
mengalami pergeseran, seperti dapat dilihat dalam Pasal 1 Rancangan KUHP
berikut ini:
a. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali

perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu 
dilakukan.

b. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan
analogi.
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c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi
berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan
bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak
diatur dalam peraturan perundang undangan.

d. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat
bangsa-bangsa.

 Sebagian ahli hukum pidana menganggap bahwa pengaturan tersebut
merupakan perluasan dari asas legalitas. Tetapi, sebagian lagi menganggap
pengaturan tersebut sebagai kemunduran, terutama bunyi Pasal 1 ayat (3).

 Pengaturan Pasal 1 ayat (3) Rancangan KUHP kontradiktif dengan Pasal 1
ayat (2) yang melarang penggunaan analogi. Padahal Pasal 1 ayat (3), menurut
Prof. Andi Hamzah, merupakan analogi yang bersifat gesetz analogi, yaitu
analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam hukum
pidana.

 Selanjutnya, menurut Prof. Andi Hamzah, pelarangan analogi dalam Pasal 1
ayat (2) lebih pada recht analogi, yaitu analogi terhadap perbuatan yang
mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.
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 Dalam kaitannya dengan hak negara untuk menghukum seseorang (ius
punendi), asas legalitas merupakan safeguard dari kesewenang-wenanagan
penguasa. Asas legalitas ini dianggap sebagai salah satu wujud dari perjanjian
antara penguasa dan individu itu. Dalam artian, kebebasan individu sebagai
subyek hukum mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual melalui asas
legalitas. Melalui asas legalitas inilah terjadi suatu pembenaran kepada negara
untuk menjatuhkan pidana sehingga ada kepastian hukum.

 Asas legalitas ini diatur pula dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman; “tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan
pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.” Bunyi pasal ini
memperkuatkan kembali kehendak asas legalitas terhadap hukum pidana
yang dibuat secara tertulis.

 UUD 1945 Amandemen II Pasal 28 I ayat (1) “Hak untuk hidup, … dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

 Begitu pula dalam Amandemen IV disebutkan bahwa “Untuk menegakkan
dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan
dalam perundangundangan.”
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 Sebagai peraturan peninggalan Belanda, menurut Mudzakkir, asas legalitas
kemudian menjadi problem dalam penerapannya. Asas legalitas dihadapkan pada
realitas masyarakat Indonesia yang heterogen. KUHP maupun ketentuan pidana
di luarnya masih menyisakan bidang perbuatan yang oleh masyarakat dianggap
sebagai perbuatan yang dilarang, sementara undang-undang tertulis tidak
mengatur larangan itu.

 Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, keberadaan pengadilan adat
memungkinkan diterapkannya pidana adat dan hukum yang hidup dalam
masyarakat (living law) walaupun tindak pidana adat itu tidak diatur dalam KUHP.

 Dalam prakteknya, peradilan adat ini menjadikan hukum adat dan hukum yang
hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menuntut dan menghukum
seseorang. Seseorang yang dianggap melanggar hukum adat (pidana adat) dapat
diajukan ke pengadilan dan diberi hukuman. RKUHP mencantumkan ‘hukum yang
hidup dalam masyarakat’ sebagai penyimpangan asas legalitas.

 The Living Law mencakup hukum kebiasaan, hukum adat, hukum lokal, hukum asli,
hukum pribumi dan sebagainya. Pada dasarnya, hukumhukum yang tersebut itu
mempunyai karakter yang sama, yaitu tidak tertulis. Yang menjadi pertanyaan
selanjutnya, apakah hukum yang ‘hidup dalam masyarakat’ ini tercakup juga
hukum agama, misalnya hukum Islam -- yang berlaku di NAD – yang berbeda
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 Disamping itu, penerapan asas legalitas juga harus tetap memperhatikan
ketentuan‐ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional, dimana
dalam prakteknya ada penyimpangan terhadap penerapan dan
pemberlakuan asas legalitas ini. Contoh yang pernah terjadi dalam praktek
hukum, baik nasional maupun internasional, misalnya praktek di Pengadilan
HAM Tim‐tim dan Tanjung Priok. Selanjutnya dalam Tokyo Tribunal, ICTY
dan ICTR.

 Oleh karena itu, adanya penyimpangan terhadap asas legalitas adalah sebagai
upaya untuk mensinkronkan ketentuan hukum nasional dengan instrumen
HAM internasional. Hal ini dapat terlihat dari pengalaman pengadilan
nasional dan internasional terhadap pelaku pelanggaran HAM selama ini,
dimana terhadap para pelaku pelanggaran HAM tersebut diterapkan
ketentuan berlaku surut.
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Penyimpangan Asas Pidana Untuk
Tanggungg Jawab Pidana Korporasi

 Latar Belakang
 Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat

dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti
bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai
kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang
dikatakan mempunyai kesalahan adalah merupakan hal yang menyangkut
masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan
bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi
kemasyarakatan, ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

 Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana
hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimana ditetapkan
dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat tindak
pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga
dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam
melakukan perbuatan tersebut pembuat tindak pidana dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat tindak pidana
mempunyai kesalahan. Bahan Kuliah Faiq Tobroni



 Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah keadaan jiwa seseorang yang
melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa,
sehingga orang itu patut dicela. Apabila pembuat tindak pidana memang
mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi
pidana. Tetapi, apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan,
walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut
diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas
tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam
pertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak
pidana.

 Karena kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan,
kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf, maka kesalahan ini hanya dapat
diterapkan pada manusia karena untuk memenuhi unsur kemampuan
bertanggung jawab, biasanya dilihat dari usia.

 Oleh karena itu, unsur kesalahan hanya dapat dipenuhi oleh orang (naturlijke
person). Bagi Korporasi, unsur kesalahan ini sulit apabila diterapkani, karena
Korporasi bukanlah manusia. Ia tidak memiliki jiwa dan karena itu sulit untuk
mengetahui niat serta mengukur kedewasaannya. Namun, apabila Korporasi
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan
kesalahan, maka akan terjadi impunity terhadap Korporasi, padahal Korporasi juga
banyak melakukan tindak pidana. Bahan Kuliah Faiq Tobroni



Di Indonesia, salah satu cara agar Korporasi juga dapat dimintai
pertanggungjawaban secara pidana adalah dengan diterapkannya salah satu teori,
yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Terdapat 7 (tujuh) konsep yang
merupakan perkembangan dari diskursus doktrin-doktrin mengenai tanggung
jawab pidana Korporasi. Harapannya, konsep-konsep tersebut secara kontekstual
sesuai dengan eksplorasi mengenai kecenderungan konsep yang dipakai dalam
RUU KUHP. Tujuh konsep tersebut adalah identification doctrine, aggregation
doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failure model, corporate
mens rea doctrine, dan specific corporate offences.
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Perbandingan dengan Asas Islam
 Istilah asas legalitas dalam Syari’at Islam tidak ditentukan secara

jelas sebagaimana terdapat dalam KUHP. Kendati demikian
bukan berarti Islam tidak mempunyai asas legalitas. Asas
legalitas yang dianut dalam Islam berpangkal dari beberapa ayat:
1. Al-Isra’ (15)
2. Al-Qasas (59)
3. Al-An’am (19)
4. Al-Baqarah (286)
Disamping itu beberapa kaidah fikih:

1. Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya
ketentuan Nash.

2. Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash.
3. Pada asalnya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan kecuali

adanya dalil yang mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut.
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 Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan kaidah hukum Islam
tersebut, maka dalam penerapan asas legalitas ada dua hal
yang harus dipenuhi:
1. Syarat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf:

a) Sanggup memahami nash syara’ yang berisi taklif baik yang berbentuk
tuntutan maupun larangan, sehingga orang gila termasuk.

b) Pantas dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dijatuhi
hukuman,sehingga tdk termasuk bagi orang yang membela diri.

2. Syarat yang berkaitan dengan dengan perbutan mukallaf.
a) Perbuatan itu mungkin sanggup dikerjakan atau ditinggalkan.
b) Perbuatan itu dapat diketahui dengan sempurna oleh orang yang

berakal atau mukallaf.
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