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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat selalu mengalami perubahan baik itu hukum maupun 

perkembangan yang lainnya. Maka seharusnya hukum tidak perlu ikut 

tertinggal dalam perkembangan masyarakat saat ini. Akan tetapi kondisi yang 

saat ini alami hukum itu selalu tertinggal dari perkembangan yang telah terjadi, 

sehingga suatu peristiwa yang seharusnya itu adalah perbuatan melawan 

hukum itu tidak dapat di tangani hanya karena hukumnya tidak atau belum ada. 

Kondisi ini tercipta karena hukum yang ada sekarang lebih ditekankan kepada 

hukum yang tertulis, dimana perbuatan dan pemberlakuannya dilakukan 

melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang cukup lama. 

Perkembangan masyarakat ini memliki dampak yang negatif yaitu munculnya 

kejahatan yang dapat mengancam kehidupan manusia. 

Dalam konteks masyarakat (Indonesia), pandangan yang menyatakan, 

bahwa dasar untuk melihat patut tidaknya suatu perbuatan di anggap bersifat 

melawan hukum atau perbuatan pidana hanyalah ketentuan dalam undang-

undang yang harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan merupakan 

pandangan yang kurang memuaskan. Sebab, dalam konteks masyarakat 

indonesia, untuk melihat patut tidaknya suatu perbuatan di anggap bersifat 

melawan hukum atau perbuatan pidana harus pula di dasarkan pada “nilai-nilai 

yang berkembang dalam masyarakat” (living – law). Jadi untuk menetukan 

patut tidaknya suatu perbuatan di anggap bersifat melawan hukum atau



2 
 

 

perbuatan pidana juga didasarkan pada hukum tertulis yaitu nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat.1 

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat 

dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok 

dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivias kesehariannya. Rasa aman 

yang dimaksudkan ke dalam hal ini adalah perasaan tenang. Tanpa ada 

kekhawatiran akan ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan antar 

individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana di maksud tidak hanya 

terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, 

namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini 

mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini 

mencakup perasaan atau keadaan psikis.2 

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda 

strafrecht straf berarti pidana, dan recht berarti hukum Menurut Pompe 

menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum 

mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. 3 

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku 

di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:4 

a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 

yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barangsiapa melarang larangan tersebut 

                                                           
1Tongat. 2012. Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan. 

Malang. UMM Press. Hal 46 
2Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta. Hal 1-2 
3Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 4 
4 Djoko Prakoso, 1987. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta. Liberty 

Yogyakarta. Hal 18 
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b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas-asas hukum pidana yang 

berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-

hal yang diatur secara khusus dalam undang-undang tertentu (lex spesialis) 

seperti yang disebutkan pada pasal 103 KUHP. salah satunya yang berlaku di 

dalamnya adalah asas legalitas (principle of legality) termasuk asas yang boleh 

dikatakan sebagai tiang peyangga hukum pidana. yang diatur dalam pasal 1 

KUHP yang dirumuskan demikian : 

1. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan 

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan 

dilakukan. 

2. Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan 

dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling 

menguntungkannya. 

Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan dengan nullum delictum nulla 

poena sinepraevia lege (tiada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih 

dahulu). Asas legalitas yang dimaksudkan mengandung tiga pengertian yaitu 
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1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau 

hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan dalam 

undang-undang. 

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 

analogi (qiyas). 

3. Aturan-aturan dalam hukum pidana tidak berlaku surut.5 

Menurut Cleiren & Nijboer et al, mengatakan hukum pidana itu adalah 

hukum tertulis. Tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum 

kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana 

(strafbaarheid). Asas legalitas katanya berarti6 : 

a. Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet) 

b. Tidak ada hukum kebiasaan (lex scripta) 

c. Tidak ada analogi (penafsiran ektensif dia hanya menerima penafsiran 

teleologis) 

Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah, bahwa sanksi pidana hanya dapat 

ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlau 

surut. mirip dengan pendapat Wirjono adalah pendapat Sudarto. Dia 

mengemukakan adanya dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, 

suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. 

Kedua, peraturan perundangan-undangan ini harus ada sebelum terjadinya 

tindak pidana. Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang 

pertama terdapat dua konsekuensi, yaitu perbuatan seseorang yang tidak 

                                                           
5 Asas legalitas dan penerapannya di indonesia. 

http://www.academia.edu/7257738/ASAS_LEGALITAS_DAN_PENERAPANNYA_DI_IN

DONESIA,diakses tanggal 18 september 2016 
6 ibid 

http://www.academia.edu/7257738/ASAS_LEGALITAS_DAN_PENERAPANNYA_DI_INDONESIA,diakses
http://www.academia.edu/7257738/ASAS_LEGALITAS_DAN_PENERAPANNYA_DI_INDONESIA,diakses
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tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat di 

pidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu 

perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam 

undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah tidak 

boleh berlaku surutnya hukum pidana.7 

Bahwa prinsip atau asas legalitas yang dianut hukum pidana yang 

sekarang berlaku (KUHP) kurang cocok dalam tradisi hukum masyarakat, 

maka rumusan asas legalitas dalam konsep/rancangan KUHP baru itu 

dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarkat 

(indonesia) sendiri. Secara tegas rumusan tentang asas legalitas dalam konsep 

Rancangan Undang-undang KUHP baru tahun 2015 dirumuskan dalam pasal 1 

dan pasal 2 yang naskah lengkapnya sebagai berikut: 

1) Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali 

perbuatan yang dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu 

dilakukan. 

2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. 

Dalam pasal 2 : 

1) Ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum 

yang hidup yang menentukan bahwa menurutadat setempat patut di pidana 

walaupun perbuatan itu tidakdiatur dalam peraturan perundang-undangan. 

2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana 

dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai 

                                                           
7ibid 
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pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh 

masyarakat bangsa-bangsa.8 

     Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam 

bahasa latin dikenal sebagai nullum delictum nula poena sine praevia lege 

poenalli yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih 

dahulu. Ucapan nullum delictum nula poenasine praevia lege poenalli berasal 

dari Anselm Von Feuerbach, sarjana hukum pidana jerman (1775-1833). 

Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya 

“Lehrbuch des peinlichen Recht” (1801). Dalam kaitannya dengan fungsi asas 

legalitas yang bersifat memberikan perlindungan kepada undang-undang 

pidana, dan fungsi instrumental, istilah tersebut dibagi menjadi tiga yaitu 

• Nulla poena sine lege : tidak ada pidana tanpa ketentuan  pidana menurut 

undang-undang. 

• Nulla poena sine crimene : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. 

• Nulla crimen sine poena ligalli : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana 

menurut undang-undang. 

Dalam pemaknaan asas legalitas disini sudah berbeda dalam KUHP 

maupun RUU KUHP Pemaknaan Asas legalitas dalam KUHP lebih 

menekankan kepada aspek formil, sedangkan pada RUU KUHP lebih 

menekankan pada aspek materiil, dalam arti mempertimbangkan pada hukum 

lain yang ada dimasyarakat atau mungkin kita kenal dengan hukum adat, 

                                                           
8 Tongat, Op.cit. Hal 57 
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dengan ketentuan “bahwasannya menurut adat setempat seseorang patut di 

pidana walupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan”. 

Asas legalitas dipandang sebagai palladium/safe guard (penghubung 

antara rule of law dan hukum pidana, yang penyampingannya hanya dapat 

dibenarkan dalam keadaan darurat saja) bagi negara hukum telah kehilangan 

maknanya sebagai safe guard. Kata lainnya Rule of Law telah kehilangan 

signifikasinya dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (3) Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Didalamnya dikatakan bahwa 

diluar tindak pidana yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini, 

terdapat tindak pidana yang tidak tertulis berlaku bagi setiap warga negara 

Indonesia, yang tidak dapat diperkirakan ketentuannya (Unpredictable) hal ini 

akan menimbulkan ketidakpastian (Uncertainty) terhadap hukum pidana. 

Sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan ketentuan ini oleh aparat 

penegak hukum dan masyarakat. 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga 

memasukkan ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat 

(hukum adat). Dengan dimasukkannya ketentuan tersebut, maka asas legalitas 

(Principle of Legality) dapat dikesampingkan. Artinya dengan rumusan ini, 

maka Pasal 1 ayat (1) Rancangan KUHP Tahun 2015 tidak berlaku secara 

absolut atau murni, akan tetapi dapat diterobos dengan berlakunya hukum yang 

tidak tertulis (hukum adat) 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

Penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) yang 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada 
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Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul : “STUDI 

KOMPARASI ASAS LEGALITAS DALAM KUHP DAN RUU KUHP 

DALAM PRESPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA ” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Konsep dan Formulasi Azas Legalitas dalam KUHP? 

2. Bagaimana Konsep dan Formulasi Asas Legalitas dalam Rancangan 

KUHP? 

3. Bagaimana Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Pasal 1 dan 2 

Rancangan Undang – Undang KUHP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan 

dalam penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian bisa 

terarah dan biasa menyajikan data yang secara akurat dan dapat bermanfaat. 

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang 

bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. 

Penelitian merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik 

dari segi teoritis maupun praktis. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

 

 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui tentang konsep dan implementasi asas legalitas yang 

terdapat dalam  Rancangan KUHP. 
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b. Untuk mengetahui tentang konsep dan implementasi asas legalitas yang 

terdapat dalam  Rancangan KUHP. 

c. Untuk mengetahui tentang perluasan makna asas legalitas berdasarkan 

pasal 1 dan 2 rancangan Undang – Undang KUHP. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum 

khususnya dalam bidang Hukum Pidana serta untuk memperluas dan 

mengembangkan wawasan berfikir secara normatif sebagai landasan 

argumen utama yang kuat bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum. 

b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta 

pemahaman terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diterima selama 

menempuh kuliah guna mengasah kemampuan penulis dalam 

menerapkan teori-teori tersebut dalam praktek. 

c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

D. Manfaat dan Kegunaan 

Manfaat dan kegunaan penilitian yang ingin di capai penulis dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

wawasan kepada pembaca guna kepentingan dalam perkembangan hukum, 
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khususnya dalam ilmu hukum pada umumnya serta dapat memperkaya 

referensi dan literetur dalam kepustakaan yang dapat digunakan sebagai 

acuan penelitian yang akan datang. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan serta pengalaman dalam penulis dalam mengembangkan teori 

teori hukum didalam kehidupan masyarakat yang khususnya pada 

permasalahan yang sedang penulis teliti. Selain itu sebagai syarat 

akademik penulis untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di bidang ilmu 

hukum. 

b. Bagi Penegak hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

penegak hukum serta bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menyelesaikan permasalahan – permasalahan terutama yang 

menyangkut tentang Asas Legalitas. 

c. Bagi Masyarakat 

Dalam hasil penelitian ini agar dapat memberikan informasi dan 

wawasan kepada masyarakat luas, bagaimana pewacanaan tentang asas 

legalitas dalam hukum pidana di indonesia. 

 

E. Metode Penelitian 
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Dalam melakukan penulisan skripsi untuk memberikan kebenaran dalam 

penulisan skripsi serta mencari data – data yang akan di teliti maka tidak akan 

lepas dari metode penilitian yang di pakai oleh penulis. 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu 

kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu 

yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisa dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut. 

Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang 

timbul dalam gejala yang bersangkutan.9 

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini 

adalah penelitian yang bersifat normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum 

yang hanya melibatkan hukum sebagai norma-norma. Penelitian ini juga 

bertitik tolak dari data primer maupun sekunder  sebagai sumber mencari 

bahan untuk mengerjakan penelitian ini.  

Adapun metode penelitiaan yang digunakan sebagai berikut : 

1.  Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif 

yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau 

seperangkat aturan yang bersifat normatif (Law in Book)pendekatan ini di 

lakukan melalui pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. 

 

 

2. Jenis Bahan Hukum 

                                                           
9 H. Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 18 
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Dalam penulisan ini, penulis membagi beberapa jenis data yang 

dikelompokkan menjadi 2. Adapun jenis pengumpulan data adalah sebagai 

berikut : 

a. Bahan Hukum Primer  

1) Pembukaan undang-undang dasar 1945 

2) Bahan hukum penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti 

KUHP (terjemahan resmi dari Wetboek van strafrecht) 

3) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

4) Peraturan Perundang-undangan lain yang diperlukan 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Data sekunder adalah jenis yang di peroleh dari dokumen tertulis, file, 

rekaman, informasi, buku, peraturan perundang-undangan, media cetak, 

bulettin, serta pendapat-pendapat yang mampu membantu dengan 

masalah penelitian.10 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model 

studi kepustakaan (library research). Yang dimaksud adalah pengkajian 

informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum 

normatif,11 yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan 

obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif. 

 

4. Teknik Analisa Data 

                                                           
10 Fakultas Hukum UMM, Pedoman Penulisan Hukum,2012, halaman18 
11 Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia, halaman 392 
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Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni 

pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di 

dalam undang-undang. Data yang dianalisis secara kualitatif akan 

dikemukan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan 

hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah 

kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan 

mengungkapkan dasar hukumnya dan dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang dimaksud. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistem penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab 

yang terdiri dari sub bab yang bertujuan agar mempermudah dalam penulis 

dalam penulisannya. Sistematika dalam penulisan ini juga akan 

menyesuaikan dengan buku panduan penulisan skripsi yang terdiri dari: 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah pemilihan topik penulisan 

skripsi sekaligus menjadi pengantar umum di dalam memahami penulisan 

secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

kegunaan penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penelitian. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakakn tentang kajian pustaka dan 

teori – teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh 

penulis yaitu tentang analisis pasal 1 dan 2 Rancangan Undang – Undang 
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KUHP terkait perluasan Azas legalitas ( Studi komperatif penerapan azas 

legalitas dalam KUHP dan rancangan KUHP). 

3. BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup tentang hasil kajian tentang asas legalitas yang

terdapat dalam KUHP serta serta asas legalitas yang terdapat dalam

Rancangan Undang – Undang KUHP.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang terkait dengan

permasalahan yang diteliti. Ini merupakan intisari dari hasil penelitian,

sedangkan saan merupakan sumbangan pemikiran penulis terkait dengan

permasalahan yang diangkat oleh penulis.


