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Pengantar 

 

 

Tulisan ini mendiskusikan tentang ajaran kausalitas dalam Rancangan Undang-Undang Kitab  

Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP). Ajaran kausalitas dipergunakan dalam  tindak 

pidana materiil, tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang 

tidak murni. Banyak rumusan pasal dalam R KUHP yang seharusnya dirumuskan secara 

materiil sehingga ajaran kausalitas berperan dalam menentukan pertanggungjawaban 

pidana, namun masih dirumuskan secara formil.  

 

Rejim penyusun RUU-KUHP masih mempertahankan rumusan formil disebabkan rumusan ini 

mempermudah penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi dibandingkan dengan 

dirumuskan secara materiil. Bagian lain yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah bahwa 

kausalitas   sebagai sebuah ajaran masih belum diberikan makna,  ajaran kausalitas dibiarkan 

berada di luar KUHP, akibatnya penegak hukum mempergunakan logikanya sendiri dalam 

menentukan ada tidaknya hubungan kausal.  

 

Sebagai sebuah doktrin, seolah-olah undang-undang diharamkan dalam memberikan 

konstruksi konseptual terhadap ajaran kausalitas. Pemberian makna ajaran kausaltas tidak 

dimaksudkan membatasi penegak hukum dalam menentukan hubungan kausalitas dan 

membatasi penggunaan doktrin.  Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana 

penerapan  ajaran ini dalam rancangan KUHP. 

 

Institute for Criminal Justice Reform  

Aliansi Nasional reformasi KUHP 
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Bagian I 

Pendahuluan 
 

Kausalitas dalam hukum pidana terkait dengan sebuah pertanyaan besar yaitu 

siapakah yang bisa ditempatkan sebagai   “penyebab” atas hasil dari  tindak pidana ? 

Jawaban atas pertanyaan ini memiliki hubungan erat dengan apakah ada hubungan sebab 

akibat antara perbuatan seorang pelaku dengan hasil kejahatan, atau apakah hasil dari 

kejahatan tersebut  sudah mencukupi untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tersebut. 

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk 

menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab 

dari munculnya akibat yang dilarang. Jan Remmelink, mengemukakan bahwa yang menjadi 

fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada 

pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban1 atas suatu akibat tertentu. Dalam hal ini, selain sudut pandang 

pembuat undang-undang, kepatutan dan kepantasan (billijkheid en redelijkheid) akan 

memainkan peran penting. Terlihat kemudian, bahwa pembuat undang-undang mendukung 

pandangan dominan yang diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari: disebut 

adanya kausalitas apabila kejadian A, baik secara fisik maupun psikis, berpengaruh terhadap 

kejadian B yang muncul sesudahnya, dan bahwa untuk munculnya kejadian B, kejadian A 

harus terjadi lebih dahulu, sehingga akibat B tersebut tidak dapat dianggap sebagai 

‘kebetulan’ belaka.2  

Tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu 

akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh 

berbagai faktor yang saling berhubungan. Misalnya dalam suatu peristiwa yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ilustrasi kasus hipotesis di bawah ini bisa 

menggambarkannya :  

A dan B berkelahi. Dalam perkelahian tersebut B yang berpenyakit jantung terkena 

pukulan yang mengenai kepalanya sehingga terlihat tidak sadarkan diri, melihat kejadian itu 

A kabur. Lima belas menit setelah A Kabur, melintas C (seorang tukang becak) yang segera 

memberikan pertolongan kepada B. C dibantu dengan beberapa orang menaikkan B ke 

dalam becaknya. Dalam keadaan tergesa-gesa C segera membawa B ke rumah sakit 

terdekat, ketika hendak menyeberang jalan becak yang dikendarai C tertabrak mobil E, 

sehingga B dan C terlempar ke tepi jalan. E sebagai warga masyarakat yang baik membawa 

mereka ke sebuah rumah sakit, sesampai di rumah sakit petugas medis tidak segera 

memberikan pertolongan terhadap B dan C, dua puluh menit kemudian B meninggal dunia.  

Pertanyaan yang muncul dari contoh kasus hipotesis di atas adalah perbuatan 

manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang dan siapa (siapa-siapa) saja yang dapat 

diminta pertanggungjawaban pidananya ? 

Kausalitas dijadikan sebagai “filter” dalam membangun pertanggungjawaban pidana 

                                                        
1

 Kausalitas menjadi penting sebab berhubungan dengan pertanyaan “siapa yang dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (Jan Remmelink. “Hukum Pidana” (Jakarta : 
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 128-134) 
2
 Jan Remmelink, ibid, hlm. 125-126. 
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seseorang. Sebagai filter, kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual 

yang dilakukan oleh pelaku, setelah perbuatan faktual terjaring selanjutnya akan dicari 

perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan 

dapat diminta pertangggungjawabannya.3 

Dalam menganalisis ada tidaknya kausalitas dalam sebuah tindak  pidana maka ada 

pandangan yang mengatakan bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau 

alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Faktor-faktor ini bisa 

dianalisis dari beberapa kecenderungan diantaranya adalah kondisi (causa sine qua non), 

apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang 

dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (adequacy). Apakah 

faktor-faktor tersebut cukup jelas  dan didefinisikan dalam sebuah sistem hukum atau tidak? 

Jika tidak didefinisikan maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan.4 

                                                        
3
 J. Spier (Ed), “Unification of Tort Law : Causation”, (Netherlands :  Kluwer Law International, 1996), 

hlm. 3 
4
 Ibid 
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Bagian II 

Perkembangan Pemikiran Ajaran Kausalitas dalam 

Hukum Pidana 
 

 

2.1. Teori conditio sine quanon   

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. 

Von Buri merupakan Presiden reicsgericht Jerman, yaitu Mahkamah Tertinggi Jerman 

sebelum kalah dalam perang dunia kedua.5 Ajaran Von Buri ini dapat dikatakan sebagai 

dasar dari ajaran kausalitas, karena berbagai teori yang muncul kemudian merupakan 

penyempurnaan atau setidaknya masih berkaitan dengan teori yang dikemukakannya. Von 

Buri mengawali diskursus tentang ajaran kausalitas dengan teorinya conditio sine qua non 

yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak). Teori ini tidak membedakan 

antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam 

kausalitas. Menurut Buri, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang 

sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat 

itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari 

rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga 

akibat tidak terjadi.6 Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini dinamakan juga 

dengan teori ekuivalen. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat 

adalah sebab.7 

Teori  Von Buri ini mudah diterapkan, karena semua hal yang ada relevansinya 

dengan terjadinya suatu akibat merupakan sebab, sehingga teori ini memperluas 

pertanggungjawaban pidana. Menurut Sudarto, keberatan terhadap teori conditio sine qua 

non bahwa hubungan kausal membentang ke belakang tanpa akhir, karena tiap-tiap ‘sebab’ 

sebenarnya merupakan ‘akibat’ dari ‘sebab’ yang terjadi sebelumnya.8 Konsekuensi teori ini 

adalah bahwa kita dapat merunut tiada henti ke masa lalu (regressus ad infinitum).9 

Kelemahan teori ini adalah tidak membedakan antara faktor syarat dengan faktor penyebab, 

yang dapat menimbulkan ketidakadilan, yang pada akhirnya dapat bertentangan dengan 

asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).10 Jonkers menyatakan, bahwa 

sudut pandang teori ini tidak benar, karena berbagai faktor yang merupakan dasar dari 

akibat itu tidak sama. Oleh karena itu lebih mudah jika dicari syarat-syarat yang terpenting 

                                                        
5
 Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, cetakan ketujuh, 2002) 

op.cit, hlm. 92 
6
 Johannes Keiler and David Roef. “Comparative Concepts of Criminal Law”. (United Kingdom : 

Intersentia, 2015), hlm. 82 
7
 Jan Remmelink, op.cit, hlm. 126 

8 Sudarto, “Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana”.  (Bandung:  Fakultas Hukum Universitas 

Padjajaran, 1982-1984), hlm. 68 
9
 Jan Remmelink, op.cit., hlm. 127. 

10
 Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”. (Jakarta :  RajaGrafindo Persada. 2001), 

hlm. 219 



4 
 

bagi terjadinya suatu akibat untuk menentukan hubungan kausalitasnya. Jonkers 

membedakan antara hal-hal yang merupakan syarat (disebut juga dengan alasan) dan sebab 

yang sesungguhnya.11 

Moeljatno mengemukakan, dengan tidak adanya pembedaan antara syarat dan 

musabab maka teori Von Buri hanya benar secara teoritis. Teori conditio sine qua non 

tidaklah sesuai dengan praktek, karena dalam pergaulan masyarakat justru diadakan 

pembedaan antara syarat dan musabab. Dapat dikatakan, bahwa apa yang dipandang 

sebagai musabab oleh teori conditio sine qua non itu untuk praktek terlampau luas.12 

Kelemahan teori Von Buri13  yang pada dasarnya tidak membatasi sebab yang dapat 

menimbulkan akibat yang dilarang, telah mendorong munculnya berbagai teori baru. Teori-

teori ini berusaha untuk memberikan batas dalam mencari dan menentukan sebab dari 

suatu akibat, yang didasarkan kepada satu atau beberapa peristiwa saja.  

2.2. Traeger  

Traeger salah satu ahli yang telah memberikan kontribusi dalam pengembangan  

teori dan  memberikan perbedaan secara konseptual kausalitas dari berbagai disiplin ilmu. 

Dia mengklasifikasikan  kausalitas ke dalam lapangan epistemologi, dalam lapangan ilmu 

alam dan dalam lapangan ilmu hukum.14 

Traeger termasuk salah satu tidak menyetujui teori Von Buri. Traeger sebagaimana 

dikutip E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, mengadakan pembedaan diantara serangkaian 

perbuatan, di antara serangkaian perbuatan itu harus dicari yang manakah yang paling dekat 

menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Ia tidak menganggap semua 

perbuatan yang mendahului itu sebagai syarat dari timbulnya akibat. Ia membedakan syarat 

dan alasan (voorwaarde en aanleiding). Traeger hanya mencari satu perbuatan saja, yang 

harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi. 15   Teori dari Traeger belum  

memberikan pegangan yang kuat untuk menentukan sebab dari akibat yang terjadi, oleh 

karena itu beberapa ahli (penganut teori Traeger) mencoba memberikan pedoman yang 

lebih jelas, 16  dengan mengemukakan dua teori, yaitu individualiserende theorie dan 

generaliserende theorie. 

Dua pandangan ini ingin mencari batasan antara syarat dan musabab sehingga 

ditemukan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibatnya. Pandangan yang 

mengindividualisir merupakan pandangna khusus, tidak meninjau secara abstrak dan umum, 

tetapi konkrit mengenai perkara tertentu. Tiap-tiap kejadian ditinjua sendiri-sendiri untuk 

menentukan mana yang menjadi sebab dari akibat yang muncul.  Sedangkan pandangan 

yang menggeneralisiri mengadakan pembatasan  secara umum  atau secara abstrak, jadi 

                                                        
11

J.E. Jonkers, ”Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda”, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 114.  
12

 Moeljatno, op.cit., hlm. 63. 
13

 Von Buri sendiri pernah mengakui bahwa teori kausalitasnya tidak dapat dipakai dalam hukum 
pidana. Lihat E. Utrecht, “Rangkaian Sari Kuliha Hukum Pidana I”. (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 
1994),  hlm. 383.  
14

 Trager,  dalam Paul K. Ryu : “Causation in Criminal Law”, (Journal University of Pennsylvania Law 
Review, Vol 106, April 1958, No. 6), hlm. 776 
15

 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, (Jakarta: 
Alumni AHM- PTHM, 1982), hlm. 127. 
16

 Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 169-170. 
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tidak terikat pada perkara tertentu saja yang pada umumnya  dapat (mungkin) menimbulkan 

akibat yang dilarang.17 

 

2.3. Teori yang mengindividualisir 

Serangkaian faktor, yang oleh Von Buri diterima sebagai causa, diambil satu faktor 

yang dianggap menjadi causa. Faktor itu dijadikan causa, karena faktor itu dianggap paling 

berpengaruh atas terjadinya akibat (terjadinya delik). 18  Teori yang mengindividualisir, 

membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik 

terjadi (post factum). Peristiwa manakah diantara serangkaian peristiwa yang secara khusus 

lebih cenderung menimbulkan akibat. Teori ini juga dikenal dengan teori khusus atau 

individualiserende theorie.19 Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara 

rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penye-

bab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan 

atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor 

lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.20 

 

2.4.  Teori yang Menggeneralisir 

Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta 

sebelum delik terjadi (ante factum), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut 

perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat 

itu.21 Teori yang menggeneralisir mencari sebab (causa) faktor yang berpengaruh atau 

berhubungan dengan timbulnya akibat dengan cara melihat dan menilai pada faktor mana 

yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan 

suatu akibat. Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor 

setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi didasarkan kepada pengalaman pada 

umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara abstracto, tidak secara 

inconcreto.22 Teori ini mencari sebab yang adequate (sesuai/seimbang) untuk timbulnya 

akibat, oleh karena itu teori ini disebut dengan teori adequate. Teori ini juga dikenal dengan 

teori umum atau generaliserende theorie. 

2.4.1.  Teori Adequat Subyektif  

Teori adequat subyektif dikemukakan oleh J. Von Kries. Menurut Von Kries dalam 

Utrecht causa adalah suatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu dapat 

diketahui/diperkirakan sebelumnya oleh pelaku. Hal “sebelumnya telah dapat diketahui oleh 

pelaku” adalah suatu anasir subjektif.23 Menurut teori ini faktor subyektif atau sikap batin 

pelaku sebelum ia berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan 

                                                        
17

 Moeljatno, op.cit, hlm. 94-95 
18

 E. Utrecht, “Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I”. (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 384. 
19

 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, op.cit., hlm. 384. 
20

 Adami Chazawi, op.cit., hlm. 221. 
21

 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, op.cit., hlm. 128. 
22

 Adami Chazawi, op.cit., hlm. 222. Lihat pula Sudarto, op.cit., hlm. 69. 
23

 E. Utrecht, op.cit., hlm. 386. 
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kausal, sikap batin itu berupa pengetahuan (sadar) bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu 

adalah adequat untuk menimbulkan akibat dan kelayakan ini harus didasarkan pada 

pengalaman manusia pada umumnya.24 Menurut Von Kries dalam Satochid, yang harus 

dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah: perbuatan yang seimbang dengan 

akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat itu, 

yang pelakunya mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu 

akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-

undang, 25  oleh karena menurut ajaran von Kries kemungkinan akan terjadinya akibat dari 

suatu perbuatan itu sebelumnya telah dapat diramalkan (diketahui), maka teori ini disebut 

juga dengan subjecttive prognose (peramalan subyektif).26 

 

2.4.2. Teori Adequat Obyektif 

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin. Teori adequat obyektif ini, tidak 

memperhatikan bagaimana sikap batin si pelaku sebelum berbuat, akan tetapi fokus kepada 

faktor-faktor yang ada setelah  peristiwa senyatanya (post factum) beserta akibatnya terjadi, 

yang dapat dipikirkan secara akal faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Bagaimana 

alam pikiran/sikap batin si pelaku sebelum ia berbuat tidaklah penting, yang penting adalah 

bagaimana kenyataan obyektif setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, apakah faktor 

tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat. 27  Teori Rumelin 

menerima suatu anasir objektif, yaitu yang menjadi causa adalah faktor yang setelah 

terjadinya delik, umum diterima sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya delik 

tersebut.28 

2.5. Teori Relevansi 

 Teori relevansi diikuti oleh Langenmeijer dan Mezger.29 Teori ini tidak dimulai 

dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat, seperti teori menggeneralisir 

dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang 

bersangkutan. Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk 

menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat 

larangan tersebut. Jadi jika pada pada teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir 

yang menjadi pertanyaan penting adalah: adakah kelakuan ini menjadi musabab dari akibat 

yang dilarang? Maka pada teori relevansi pertanyaan pentingnya adalah: pada waktu 

                                                        
24

 Adami Chazawi, op.cit., hlm. 223. 
25

 Satochid Kartanegara, op.cit., hlm. 196. 
26

 E. Utrecht, op.cit., hlm. 386. 
27

 Adami Chazawi, op.cit., hlm. 224 . 
28

 E. Utrecht, op.cit., hlm. 387. 
29

 Menurut Mezger teori relevansi mengadakan perbedaan antara pengertian kausal dan pengertian 
haftung (pertanggungjawaban). Dalam soal kausal teori relevansi berpegang kepada makna kausal 
secara ilmu yang umum. Akan tetapi soal pertanggungjawaban ditentukan semata-mata menurut 
pandangan dalam hukum pidana, yakni menurut maksud dari masing-masing rumusan delik ketika itu. 
Menurut Moeljatno, pada dasarnya teori relevansi bukanlah teori mengenai hubungan kausal, tetapi 
mengenai penafsiran undang-undang, suatu teori tentang interpretasi belaka. Oleh karena pemilihan 
antara syarat-syarat yang relevan itu didasarkan kepada kepada rumusan delik (yang bersifat abstrak 
dan umum), maka teori ini mendekati teori-teori yang menggeneralisir. Lihat Moeljatno, op.cit., hlm. 
76 
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undang-undang menentukan rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan yang manakah yang 

dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang? 30  

 Jan Remmelink mengemukakan bahwa sejumlah penulis antara lain van Hamel dan 

Langemeijer,  yang pada dasarnya ingin menerapkan ajaran von Buri dalam kajian tentang 

ihwal kausalitas  [sebagaimana dimunculkan dalam teks perundang-undangan dan sejumlah 

ketentuan yang mengandung asas-asas lain, jadi atas dasar data yang (setidaknya menurut 

pandangan mereka) terletak di luar kausalitas] memilih satu atau lebih sebab dari sekian 

banyak sebab yang mungkin ada. Oleh karena itu, mereka memilih sebab-sebab yang 

relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang. 

Karena itu pula, pembuat undang-undang, berkenaan dengan penganiayaan yang 

menyebabkan matinya orang lain, akan menerapkan kualifikasi bahwa luka yang diderita 

(sekalipun dengan cara yang sulit diduga sebelumnya) tetap membuka kemungkinan 

matinya orang lain.31 

 

2.6  Ajaran Kausalitas dalam KUHP  

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu 

ajaran yang ada. Hal ini dapat disimpulkan dari riwayat pembentukan KUHP maupun dari 

pasal-pasal di dalam KUHP. 32 Remmelink mendapat kesan, bahwa pembuat undang-undang 

beranjak semata-mata dari kenyataan kehidupan sehari-hari, dengan kata lain beranjak dari 

pemahaman umum yang diberikan pada pengertian sebab. Tampaknya hal ini dipandang 

hanya sebagai persoalan pada tataran fakta. Hakim sekadar menetapkan adanya hubungan 

demikian atau tidak (factual cause). Ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat itu 

sudah dikenal ajaran filosofis maupun hukum pidana yang menyatakan bahwa tiap kejadian, 

yang tanpanya peristiwa pidana tidak akan terjadi, dapat dipandang sebagai sebab. 

Meskipun demikian, berkenaan dengan delik-delik yang dikualifikasi, pembuat undang-

undang  pasti sudah hendak memperhitungkan perlunya pembatasan bagi penentuan 

kejadian yang layak disebut penyebab. Pembuat undang-undang tidak mungkin bertujuan 

menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas semua hal (termasuk yang paling tidak 

mungkin) yang berkaitan dengan delik. Menurut Remmelink bahwa ajaran relevansilah yang 

paling mendekati sebagai landasan pemahaman kausalitas dalam KUHP (Belanda maupun 

Indonesia). Berbeda dengan Remmelink, menurut Wirjono Prodjodikoro KUHP tidak 

menganut suatu teori kausalitas tertentu. Jaksa dan Hakim diberi keleluasaan memilih 

diantara teori-teori kausalitas yang dikenal.33  

Namun demikian ada beberapa pasal dalam KUHP yang dikategorikan sebagai tindak 

pidana yang memerlukan causal verband (hubungan sebab akibat) dalam perumusan 

deliknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Satochid bahwa ada tiga jenis tindak pidana yang 

memerlukan ajaran kausalitas dalam pembuktiannya yaitu tindak pidana materiil, tindak 

pidana yang  dikualifisir oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak sempurna.34 

 

                                                        
30

 Ibid. 
31

 Jan Remmelink, op.cit., hlm. 129. 
32

 Satochid Kartanegara, op.cit., hlm. 200. 
33

 Wirjono Prodjodikoro, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”, (Bandung: Eresco, 1969), hlm. 48. 
34

 Satochid Kartanegara, op.cit 
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Bagian III 

Tindak Pidana yang Memerlukan Ajaran Kausalitas 
 

 

Dalam hukum pidana Indonesia, ajaran kausalitas dipergunakan pada tindak pidana 

materiil, tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak 

murni.  Artinya diluar ketiga  jenis tindak pidana tersebut tidak mungkin menggunakan 

ajaran kausalitas untuk dapat meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. 

Meskipun demikian Roeslan Saleh pernah mengatakan dalam hal-hal tertentu ajaran 

kausalitas bisa juga digunakan untuk tindak pidana formil.35 Namun beliau tidak merinci 

tindak pidana formil seperti apa yang bisa menggunakan ajaran kausalitas.  

 

3.1. Tindak Pidana Materiil 

Tindak materiil adalah tindak pidana yang perumusannya ditujukan pada  pada 

munculnya  akibat yang dilarang, jadi yang dilarang adalah setelah munculnya akibat 

tersebut,36 unsur akibat ditentukan  dalam rumusan pasal.  Adakalanya akibat tidak langsung 

muncul seketika, tetapi terpisah oleh waktu, dengan kata lain munculnya akibat  baru ada 

belakangan sejak dilakukannya perbuatan tersebut.37 Secara teoritis, ditemukannya juga 

tindak pidana formil, yang rumusannya tidak menentukan akibat yang dilarang muncul, 

namun ketika wujud dari perbuatan yang dilarang tersebut sudah dilakukan tanpa harus 

menunggu akibatnya.  Pada tindak pidana materiil yang dibicarakan adalah akibat 

“konstitutif” yaitu akibat yang nyata-nyata disebutkan dalam rumusan tindak pidana, 

sedangkan pada tindak pidana yang dirumuskan secara formil, suatu akibat tertentu dapat 

memberatkan atau meringankan pidana, namun tanpa akibat yang dilarang muncul, pelaku 

sudah dapat dipidana.38 

Terkait dengan rumusan tindak pidana ini, secara teoritis  ditemukan ada dua fungsi 

rumusan tindak pidana yaitu bertalian dengan penerapan secara kongkrit asas legalitas 

dimana sanksi pidana  hanya dapat diberikan terhadap perbuatan yang lebih dahulu 

dirumuskan dalam peraturan perundangan. Fungsi kedua dari rumusan tindak pidana adalah 

sebagai fungsi petunjuk bukti yang dikenal dalam hukum acara pidana. Rumusan tindak 

pidana harus bisa dibuktikan menurut hukum. Dengan kata lain semua unsur yang 

tercantum dalam rumusan tindak pidana  harus dibuktikan menurut aturan hukum acara 

pidana. Unsur-unsur tersebut sebagai peryaratan tertulis untuk dapat dipidana, semua unsur 

harus dapat dibuktikan.39 

                                                        
35

 Roeslan Saleh, “Masih Saja tentang Kesalahan”, (Bandung : Karya Dunia Fikir, 1994), hlm. 21 
36 J. Spier, Spier, J (Ed), “Unification of Tort Law : Causation”. (Netherlands : Kluwer Law International, 

1996) 
37

 Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, cetakan ketujuh, 2002), 
hlm. 88 
38

 D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH.Sutorious (Editor : J.E. Sahetapy), Hukum Pidana, (Yogyakarta : 
Liberty, 2003), hlm. 31 
39

 Ibid, hlm. 26 
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3.2. Tindak Pidana yang Dikualifisir oleh Akibatnya 

Delik yang dikualifisir oleh akibatnya yaitu dimana  karena timbulnya  suatu akibat 

yang tertentu, ancaman pidana  terhadap delik tersebut diberatkan. Misalnya penganiyaan 

biasa diancam dengan pidana penjara maksimum  2 tahun 8 bulan (pasal 351 ayat 1 KUHP), 

tetapi jika penganiayaan tersebut  mengakibatkan luka-luka berat pada korban maka 

ancaman hukumannya diberatkan menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP) dan jika 

menimbulkan kematian pada korban ancaman hukumannya maksimum 7 tahun (pasal 351 

ayat 3 KUHP).40 

Dalam menghadapi tindak pidana  yang dikualifisir oleh akibatnya, pemberatan tidak 

didasarkan pada kesalahan terdakwa tetapi timbulnya akibat yang memberatkan yang 

secara objektif ditentukan oleh perbuatannya. Dalam hal ini van Hamel memberikan 

komentar khusus terkait dengan tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya yaitu : 

(1) adalah keliru mengadakan pemberatan pidana tanpa melihat kesalahan, 

padahal yang penting dalam hukum  pidana modern justru sikap batin terdakwa 

itu; 

(2) jika toh kita masih mempertahankan adanya macam atau jenis delik tersebut 

cukuplah apabila ancaman pidana bagi delik itu ditinggalkan sehingga hakim 

dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada delik biasa apabila ada 

akibat yang timbul daripadanya.41 

 

Hazewinkel Suringa tidak meragukan bahwa pada delik-delik yang dikualifisir oleh 

akibatnya ada “hubungan kausal yang murni  yaitu dengan sempurnanya dan cukup bagi 

pemberatan pidana”. Noyon-Lengemeyer berpendapat bahwa  pembentuk undang-undang 

menginginkan pada waktu itu bahwa haruslah dibuktikan  bahwa akibat itu dikehendaki 

inkonkreto.42 

Roeslan Saleh punya pandangan yang berbeda,  penganiayaan yang berakhir dengan 

kematian tidak bisa  dikualifikasi dengan pembunuhan. Kenyataan bahwa ada  akibat 

kematian yang tidak dikehendaki oleh pelaku berlaku sebagai keadaan yang memberatkan. 

Baginya, kejadiaan demikian tetap dikualifikasi sebagai penganiayaan, dengan akibat yang 

tidak diinginkan sebagai keadaan yang memberatkan.  Hubungan kausal murni sudah 

terbangun dengan sempurna untuk mempertanggungjawabkan akibat-akibat yang tidak 

dikehendaki dengan cara yang berbeda.43 

Sebagai penutup dari perdebatan ini patut dikemukakan pandangan Hans Schultz 

seorang penulis berkebangsaan Swiss yang mengatakan bahwa akibat-akibat itu dapat 

dijadikan beban bagi si pembuat, walaupun dia sendiri tidak menginginkan hal-hal tersebut, 

tidak mengetahuinya dan juga tidak  dapat  menduganya, atau mungkin perlu menduganya, 

tidak diragukan lagi bahwa asas kesalahan  telah dilanggar oleh si pembuat.44 

                                                        
40

 Ibid 
41

 Ibid, hlm. 94 
42

 Roeslan Saleh,  op.cit  
43

 Ibid, hlm. 19 
44

 Ibid, hlm. 21 
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3.3. Tindak Pidana Omisi yang Tidak Murni 

 Dalam delik pembunuhan, hukum pidana memberikan ancaman hukum kepada  

kejahatan yang  mengakibatkan matinya seseorang.  Namun hukum pidana tidak 

memberikan spesifikasi perbuatan apa yang dilarang yang mengakibatkan matinya orang 

tersebut. Hukum pidana pada umumnya menghukum seseorang yang melakukan perbuatan 

sehingga perbuatannya tersebut menimbulkan kematian, namun hukum pidana juga 

menghukum seseorang yang gagal  dalam mencegah sebuah perbuatan  yang  

mengakibatkan matinya orang. Dalam hal ini  sudah masuk pada area yang lebih dikenal 

dengan melakukan perbuatan (commission) dan tidak melakuan perbuatan/membiarkan 

(ommission). 45    

 Secara umum omission diartikan sebagai seseorang yang memiliki kewajiban 

hukum46 seharusnya mencegah terjadinya kejahatan/bahaya bagi orang lain  namun tidak 

melakukannya, dia dapat dihukum sebagaimana dengan orang yang menimbulkan 

kejahatan/bahaya. 47  Hampir sama dengan konsepsi tersebut, Satochid Kartanegara 

menyatakan bahwa bila seseorang tidak berbuat, sedangkan ia mempunyai kewajiban  

untuk berbuat, maka keadaan yang demikian  dianggap sebagai sebab daripada akibat.48 

Sementara itu, menurut D. Schaffmeister tindak pidana omisi yang tidak murni (commissio 

per omission) berarti menyebabkan timbulnya akibat karena kelalaian.  Tindak pidana omisi 

yang tidak murni  hanya memiliki lingkup terbatas, dimana si pembuat memiliki kewajiban 

untuk berbuat.49 

                                                        
45

 Arthur Leavens “A Causation Approach to Criminal Omissions”, (Journal, California Law Review, 
1988), hlm. 1 
46

 Dalam keluarga common law, kewajiban hukum atau legal duty memiliki beberapa jenis yaitu :  
duty based on relationship yang diartikan sebagai memiliki relasi dalam suatu hubungan keluarga atau 
pengasuhan, misalanya kewajiban seseorang ayah dalam mengasuh  anak-anak. Duty arising from 
contract,  merupakan relasi yang didasarkan kontrak yang didalamnya ada kewajiban para pihak 
dalam memberikan layanan. Dalam layanan ini termasuk didalamnya   melindungi satu sama lain 
termasuk di dalamnya mencegah terjadinya bahaya misalnya bahaya kematian.  Namun tentu saja 
point-point ini disebutkan di dalam kontrak tersebut untuk mencegah tidak dikabulkannya 
permohonan para pihak ketika masalah ini dibawa ke pengadilan. Ketiga adalah duty of landowner 
and duty to control others, kewajiban ini didasarkan pada prinsip-prinsip  hukum perdata. Namun 
beberapa kasus, dimana para pekerja mengalami luka ketika bekerja ditanah tersebut, maka pemilik 
tanah dapat diminta tanggung jawab pidananya.  Dan terakhir adalah duty arising from creation of 
peril. Jika seseorang  melakukan tindakan kelalaian yang membahayakan orang lain , maka dia 
memiliki kewajiban hukum untuk menolong atau menyelamatkan orang tersebut. (Arthur Leavens : A 
Causation Approach to Criminal Omissions: Journal California Law Review, May, 1988), hlm. 4 
47

 Ibid 
48

 Satochid Kartanegara. “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, (Tanpa Tempat : Balai Lektur Mahasiswa, 
tanpa tahun), hlm. 240 
49

 D Schaffmeister, N. Keijzer, E.P.H. Sutorius, op.cit, hlm. 33 
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Bagian IV 

Ajaran Kausalitas dan RUU-KUHP 
 

 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) versi  

2015 hanya terdiri dari 2 buku yaitu Buku Kesatu tentang Ketentuan umum dan Buku Kedua 

tentang Tindak Pidana. Dalam naskah akademik RUU-KUHP disebutkan  bahwa KUHP yang 

berlaku sekarang  ternyata tidak memuat semua bangunan/konstruksi konseptual sistem 

hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum di dalam Buku I.  Beberapa materi yang 

tidak disebutkan secara eksplisit dalam Buku I KUHP tersebut antara lain ketentuan 

mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan,  pengertian/hakikat tindak pidana, sifat 

melawan hukum, asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum, masalah kausalitas, 

masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana termasuk pertanggungjawaban pidana 

korporasi.50  

 Penting untuk memasukkan ajaran umum51 atau konstruksi konsepsional ke dalam 

KUHP meskipun ajaran atau konstruksi konsepsional tersebut ada di dalam doktrin. 

Pentingnya memasukkan ajaran tersebut di dalam RUU-KUHP  karena konstruksi 

konsepsional tersebut sering dilupakan  atau bahkan kemungkinanan diharamkan  dalam 

praktek atau putusan pengadilan karena tidak ada rumusannya secara eksplisiti di dalam 

KUHP.52 

 RUU-KUHP 2015 sudah memasukkan beberapa bangunan konseptual yang selama 

ini belum ditemukan di dalam KUHP sebelumnya. RUU-KUHP sudah memasukkan secara 

tegas konstruksi konseptual tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, tujuan 

pemidanaan yang merupakan jiwa sistem pemidanaan. RUU-KUHP juga memasukkan 

beberapa konsepsi lain yang selama ini tidak ditemukan dalam Buku Kesatu KUHP seperti 

permufakatan jahat, persiapan melakukan tindak pidana.  

 Meskipun beberapa bangunan konseptual sudah dimasukkan dalam RUU-KUHP,  

penyusun RUU-KUHP tidak memasukkan ajaran kausalitas dalam Buku Kesatu RUU-KUHP 

2015 sebagai sebuah doktrin. Pemaknaan ajaran ini tidak ditemukan dalam konstruksi 

konseptual RUU-KUHP sehingga pemaknaan ajaran ini akan dikembalikan lagi kepada 

doktrin. 

 Namun demikian di dalam Paragraf 3 dengan judul Kesengajaan dan Kealpaan, pasal  

40 ayat (3) dinyatakan : 

“Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan  terhadap akibat tindak tertentu yang oleh 

Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya 

akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan” 

                                                        
50

 Naskah Akademik RUU-KUHP 2015, (Jakarta : BPHN, 2015), hlm. 20 
51

 Dalam Naskah Akademik R-KUHP ajaran diartikan sebagai bangunan konsepsional hukum pidana 
yang bersifat umum atau  algemene leerstukken atau algemene lehren seperti masalah tindak pidana 
pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana 
dan lain sebagainya yang disebut juga dengan bagian umum atau aturan/ketentuan umum yang di 
dalam KUHP tercantum dalam Buku Kesatu. (Ibid, hlm. 19-20). 
52

 Ibid 
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  Secara doktrin, rumusan ketentuan di atas merupakan tindak pidana yang dikualifisir 

oleh akibatnya. Artinya tindak pidana akan mengalami pemberatan jika akibat yang dilarang 

timbul, dan akibat yang dilarang tersebut yang sebelumnya sudah dapat diduga oleh si 

pelaku atau ada kealpaan. Ini merupakan salah satu bagian dari  manifestasi ajaran 

kausalitas sebagaimana sudah disebutkkan dalam Bab II, sub 2.5. bahwa ajaran kausalitas 

ditemukan dalam tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya. 

 Tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya ini  mengacu pada ajaran kesalahan 

seperti yang dianut oleh van Hamel. Untuk menentukan pemberatan   pertanggungjawaban 

pidana atas akibat yang muncul digunakanlah ajaran kesalahan. Dalam kaitan ini hakim 

dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada tindak pidana biasa apabila adanya 

akibat lain yang muncul atas tindak pidana tersebut.53  

 

 Pasal tersebut juga seolah  memberikan justifikasi atas ajaran adequate subjective 

(subjective prognose) dari van Kries. Ajaran ini mengatakan bahwa dalam menentukan 

sebab, maka dipilihlah satu faktor yang sebelumnya sudah dapat diperkirakan akibatnya 

oleh pelaku. Dengan demikian pelaku, seharusnya sudah dapat menduga-duga tentang 

akibat dari perbuatannya tersebut sehingga pelaku harus bertanggung jawab atas akibat 

yang muncul dari perbuatan tersebut.54 

 Meskipun RUU-KUHP tidak memberikan bangunan konseptual tentang ajaran 

kausalitas, namun dalam Buku Kedua, ditemukan rumusan tindak pidana materiil, tindak 

pidana yang dikualifisir oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak murni. Bahkan  

karena RUU-KUHP merupakan unifikasi dan kodifikasi atas tindak pidana yang selama ini 

berada di luar KUHP, maka tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas menjadi lebih 

banyak. 

 Di dalam RUU-KUHP ditemukan sekitar 66 pasal (dapatkah 66 pasal ini ditampilkan 

dengan  tabel ? ) yang perumusannya memiliki elemen causal verband yang terdiri dari 

tindak pidana materiil, tindak pidana yang dikualifisir dengan akibat, omisi tidak murni, 

tindak pidana karena kealpaannya menimbulkan akibat yang dilarang. Di dalam RUU-KUHP 

juga ditemukan rumusan pasal tindak pidana yang dirumuskan secara materiil bersyarat 

yaitu, sebuah tindak pidana baru dapat diminta pertanggungjawaban pidananya jika akibat 

yang dilarang muncul dan diikuti dengan syarat-syarat tertentu yang dikehendaki oleh 

penyusun undang-undang. Misalnya pasal 485 (2) yang menyatakan bahwa laki-laki yang 

tidak beristeri bersetubuh dengan perempuan yang tidak bersuami dengan persetujuan 

perempuan tersebut mengakibatkan perempuan tersebut  hamil dan tidak bersedia 

mengawani atau atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya, dipenjara paling lama 5 

tahun.55 Pasal ini mengandung elemen tindak pidana materiil yaitu “mengakibat perempuan 

hamil” dan mengandung syarat yaitu “si laki-laki tidak bersedia unuk mengawini atau 

terhalang untuk kawin”. Rumusan ini mengindikasikan bahwa baru dikatakan tindak pidana 

menunggu akibatnya muncul yaitu hamil dan laki-laki tidak bersedia atau terhalang menikah.  

  

RUU-KUHP telah banyak mengakomodir rumusan tindak pidana yang awalnya dirumuskan 

secara formil kemudian dirubah dengan rumusan tindak pidana secara materiil. Perubahan 

                                                        
53

 Van Hamel, dalam Moeljatno, op.cit, hlm. 94 
54

 Von Kries, dalam Remmelink, op.cit 
55

 RUU-KUHP, op.cit, hlm. 92 



13 
 

rumusan tindak pidana ini didasarkan pada banyak pertimbangan salah satunya adalah 

pasal-pasal yang tertera dalam KUHP merupakan pasal-pasal yang banyak menghambat 

kebebasan dan mengekang penduduk sipil karena disusun untuk memperkuat posisi 

pemerintah kolonial.  

 

Rudi Satrio mengatakan RUU-KUHP sudah telah banyak melakukan perubahan rumusan 

tindak pidana dari rumusan formil ke rumusan materiil. Dia mencontohkan pasal 160 KUHP 

yang dirumuskan secara formil, dalam RUU-KUHP diubah menjadi dirumuskan secara 

materiil. Ketentuan pasal 160 KUHP digunakan untuk membungkam rakyat oleh penguasa. 

Menurutnya harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan menghasut dengan akibat 

yang timbul dari perbuatan menghasut tersebut, misalnya timbulnya kerusuhan.56 Pasal 160 

KUHP, telah dirumuskan secara materiil dalam pasal 284 dan pasal 285 RUU-KUHP.57 

  

Meskipun telah terjadi perubahan dari rumusan tindak pidana formil ke rumusan tindak 

pidana materiil pada beberapa pasal,  namun penyusun RUU-KUHP masih mempertahankan 

dualisme rumusan tindak pidana dengan tetap mencantumkan rumusan tindak pidana 

formil dengan memformulisir seolah-olah sebagai tindak pidana baru. Pasal 290 yang 

bertajuk penghasutan untuk melawan penguasa umum yang menyatakan bahwa seseorang 

bisa dipidana jika menghasut orang untuk melakukan tindak pidana dan menghasut orang 

untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan.58 Pasal ini dirumuskan secara formil, 

meskipun orang yang dihasut tersebut tidak melakukan tindak pidana atau tidak 

menimbulkan perlawanan umum, maka jika perbuatan menghasut sudah dilakukan maka 

seseorang yang melakukan penghasutan tersebut dikenakan pidana, tidak penting akibatnya 

muncul atau tidak. Demikian juga dengan rumusan pasal 291 RUU-KUHP yang menyatakan 

bahwa barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan  atau menempelkan tulisan  atau 

gambar dimuka umum yang berisi hasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan 

penguasa umum dengan kekerasan dipidana penjaran paling lama 4 (empat tahun).59  Pasal 

ini pun terlihat jelas dirumuskan secara formil, meskipun orang yang dihasut tidak 

melakukan tindak pidana atau melawan penguasan umum, maka tetap penghasutan dengan 

gambar atau tulisan ini dikenakan pidana. 

  

Hal yang sama juga ditemukan dalam BAB XIX tentang Tindak Pidana Penghinaan yang diatur 

dalam pasal 540 sampai dengan 550 RUU-KUHP.60 Pasal-pasal ini dirumuskan secara formil 

yang mempidanakan setiap orang yang mencemarkan nama baik, melakukan penghinaan, 

fitnah, persangkaan palsu, pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal. Dalam 

praktek pasal-pasal pencemaran nama baik merupakan pasal yang lentur sehingga 

menghambat kebebasan berekspresi dan acap kali digunakan untuk mengkriminalkan siapa 

yang saja termasuk orang mengkritik orang lain atau orang yang complaint atas sebuah 

layanan publik. Karena itu sebaiknya pasal-pasal ini dirumuskan secara materiil sehingga 

                                                        
56

 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21602/pasal-penghasutan-kembali-diusulkan-
menjadi-delik-materil [diakses pada tanggal 30 Agustus 2015] 
57

 RUU-KUHP, op.cit, hlm. 50-51 
58

 Ibid, hlm. 52 
59

 Ibid 
60

 Ibid, hlm. 103-105 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21602/pasal-penghasutan-kembali-diusulkan-menjadi-delik-materil
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21602/pasal-penghasutan-kembali-diusulkan-menjadi-delik-materil
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orang yang menjadi korban pencemaran nama baik harus bisa membuktikan bahwa akibat 

dari perbuatan tersebut yang bersangkutan mengalami kerugian atau berada dalam suatu 

bahaya. 

 Aspek lain yang perlu dianalisis dari  rumusan pasal RUU-KUHP yaitu pasal-pasal 

yang  sudah menentukan  perbuatan-perbuatan tertentu yang menimbulkan akibat yang 

dilarang sebagaimana dianut oleh teori relevansi61, misalnya dalam pasal 358, pasal 360, 

pasal 361 dan pasal 362. Dalam rumusan pasal-pasal tersebut telah ditentukan perbuatan-

perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang secara limitatif. Misalnya dalam pasala 

358 disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilarang yang 

menimbulkan akibat bahaya kebakaran adalah : menyembunyikan atau membuat tidak 

dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau merintangi atau menghalangi 

pekerjaan memadamkan kebakaran. Demikian juga dengan pasal 359, perbuatan-perbuatan 

melawan hukum yang dilarang yang dapat menimbulkan banjir disebutkan yaitu membuat 

tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul,  atau perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki 

tanggul atau bangunan pengairan lain atau merintangi usaha untuk mencegah atau 

membendung banjir. Perbuatan-perbuatan ini secara limitatif sudah disebutkan, artinya jika 

ada perbuatan lain di luar ketentuan tersebut, maka  bukan merupakan perbuatan yang 

menimbulkan akibat yang dilarang seperti yang dikehendaki oleh pasal 358 dan 359 RUU-

KUHP. Dengan demikian  ruang lingkup penyebab menjadi terbatas, tidak bisa diperluas 

sebagaimana teori Von Buri atau tidak bisa juga mencari penyebab yang dekat secara 

objektif. 

 Perumusan dengan menyebutkan penyebab secara limitatif tetapi dibuka 

kemungkinan penyebab lain  yang menimbulkan akibat yang dilarang dijumpai dalam 

beberapa pasal  yaitu pasal 365 RUU-KUHP. Pasal 365 tentang pengrusakan bangunan listrik 

atau mengakibatkan fungsi bangunan tersebut terganggu. Pasal ini menyebutkan beberapa 

perbuatan yang mengakibatkan bangunan tersebut rusak, namun memberikan peluang juga 

perbuatan lain yang tidak dilingkupi oleh pasal tersebut yang selanjutnya dalam rumusan 

berikutnya memasukkan elemen pemberatan yang meliputi  timbulnya rintangan dalam 

mengalirkan listrik, timbulnya bahaya umum bagi barang, timbulnya bahaya bagi nyawa 

orang lain atau timbulnya kematian. 

 Rumusan lain yang juga ditemukan dalam RUU-KUHP ini adalah tindak pidana yang 

menimbulkan sesuatu yang dilarang  karena kelalaian. Rumusan tindak pidana seperti ini 

dijumpai dalam 8 pasal yaitu 356 (kebakaran/ledakan), 366 (bangunan listrik hancur), 368 

(bangunan lalu lintas umum rusak), 372 (rusaknya bangunan pelayaran), 390 (tercemarnya 

lingkungan), 396 (menimbulkan bahaya kesehatan), 603 (menimbulkan mati atau luka) dan 

604 (menimbulkan bati atau luka). Dari rumusan tindak pidana tersebut di atas khusus untuk 

pasal 603 dan pasal 604 dalam  sub judul pasal tersebut yang ada di dalam Bab XXV secara 

khusus menyebutkan judul “Tindak Pidana yang Menimbulkan Mati atau Luka karena 

Kealpaan”. Pasal ini secara tegas merumuskan delik materiil yang timbul karena kealpaan, 

                                                        
61

  Teori relevansi mendasarkan  pada sebab-sebab sebagaimana yang dirumuskan oleh pembuat 
undang-undang. Misalnya penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, maka bentuk 
penganiyaan yang dimaksudkan adalah misalya  kualifikasi luka yang diderita oleh korban sebagai 
penyebab kematian dan bukan karena kebakaran yang terjadi di rumah sakit ketika korban dirawat 
(Jan Remmelink, op.cit, hlm. 129) 
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sehingga secara praktis lebih mempermudah pemahaman tentang tindak pidana  tersebut  

sebagai tindak pidana materiil  bagi para penegak hukum. 

 Meski tidak ada aturan baku dalam perumusan tindak pidana materiil, namun 

beberapa pasal dalam RUU-KUHP  memberikan rumusan dengan dalil : “menyebabkan”, 

“menimbulkan akibat”, “mengakibatkan”.  Khusus untuk rumusan pasal menghilangkan 

nyawa orang lain RUU-KUHP pasal 583, 585, 586, 587 menggunakan dalil “merampas” 

nyawa orang lain. “Merampas” nyawa orang lain menimbulkan kesan kata tersebut tidak 

terlalu tawar atau netral jika dibandingkan dengan kata “menghilangkan”, “menyebabkan” 

atau “mengakibatkan”. Bahkan menurutnya kata-kata tersebut tidak mengandung makna 

atau sifat jahat jika dibandingkan dengan “merampas (barooven)”.62 Perumus RUU-KUHP 

menggunakan kata “merampas” untuk tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain 

mengindikasikan sebagai rumusan yang masih kabur,  karena “merampas” apakah 

dimakanai sebagai “hilangnya nyawa orang lain”, atau agar rumusan ini konsisten dengan 

rumusan pasal tindak pidana materiil lainnya dirumuskan dengan “merampas nyawa orang 

lain yang menyebabkan  atau menimbulkan akibat kematian”. 

 Bagian lain tentang rumusan tindak pidana materiil ini ditermukan   beberapa pasal 

yang dirumuskan dengan menggabungkan antara tindak pidana kealpaan yang menimbulkan 

akibat yang dilarang dan tidak pidana yang dikualifisir dengan pemberatan, sehingga 

rumusan tindak pidana tersebut menjadi tindak pidana kealpaan dengan pemberatan. Pasal-

pasal yang dirumuskan tersebut  370,  pasal 374 dan pasal 376. Berikut ini dikutip salah satu 

pasal yang dirumuskan dengan menggabungkan antara elemen kealpaan dan elemen yang 

dikualifisir dengan pemberatan. 63   

 

Pasal 370 

(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya bahaya bagi lalu lintas 

umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 

pidana denda paling banyak Kategori III. 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat 

maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang 

maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 

tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 

 

Rumusan tindak pidana kealapaan yang menimbulkan akibat yang dilarang ditemukan dalam 

pasal 370 ayat (1), dan pemberatannya dirumuskan dalam pasal 370 ayat (2) dan (3) . 

 

Tabel 1 

Pasal-Pasal Dalam RUU-KUHP yang Perumusannya Memiliki Elemen        Causal 

Verband 

Kategorisasi Tindak Pidana  Tindak Pidana Tindak Pidana  Tindak 

                                                        
62

 Moeljatno, op.cit, hlm. 5 
63

 Rancangan Undang-Undang KUHP, op.cit, hlm. 67 
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Tindak Pidana Materiil karena 

Kealpaan yang 

menimbulkan 

akibat 

yang Dikualifisir 

oleh Akibatnya 

Pidana 

Omisi 

Tindak pidana 

terhadap Idiologi 

negara 

  219 (2)  

221 (2) 

 

Penghinaan 

terhadap 

pemerintah 

284  

285  

   

Penghinaan 

terhadap 

glongan 

penduduk 

287 (1)  

289  

   

Penyiaran berita 

bohong 

309  

310  

   

Gangguan 

terhadap rapat 

umum 

313    

Penyelenggaraan 

pesta atau 

keramaian 

  320 (2)   

Perusakan 

gedung, ruang 

sidang dan alat 

perlengkapan 

sidang 

pengadilan 

339,340,341,343, 

344  

   

Tindak pidana 

yang 

membahayakan  

keamanan 

umum 

355   

357 (1)  

358  

359  

360  

361 (1 dan 2)  

362  

367  

371  

 

 

356  

366  

368  

372  

 

 

354 (1) huruf (a, b, 

c)  

365 (a, b, c atau d) 

369  

370  

374  

375  

376  

 

 

 

Kenakalan 

terhadap 

orang/barang 

377     

Informatika dan 

elektronik 

381 (a)     
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Tindak pidana 

penghasutan 

terhadap 

binatang dan 

kecerobahan 

pemeliharaan 

binatang 

  385 (c)   

Tindak pidana 

kecerobohan 

yang 

membahayakan 

umum 

   386 (c)  

386 (d,e)  

Kecerobahan 

membahayakan 

umum 

   388  

Pencemaran dan 

perusakan 

lingkungan 

 390 (1,2,3)  389 (1,2,3)  

 

 

Perbuatan yang 

membahayakan 

nyawa dan 

kesehatan 

397  396 (1,2) 

 

395 (1,2)   

Tindak Pidana 

Hak Asasi Berat 

400  

401  

402  

 

   

Tindak pidana 

pada kekuasaan 

umum 

407  

 

   

Pengabaian atas 

perintah pejabat 

yang  berwenang 

 

 

 

 

 

 

 

 

  413  

416  

 

Tindak pidana 

sumpah palsu 

436     

Tindak pidana 

pemalsuan surat 

454     

Pengobatan  501     

Penganiyaan 

hewan 

  504 (2)   
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Tindak pidana 

menelantarkan 

orang 

535   536   

Merampas 

kemerdekaan 

orang 

  

578  

577 

 

 

 

 

 

Tindak pidana 

terhadap nyawa 

583  

584  

585  

586  

587  

588  

589-592  

 

   

Tindak pidana 

penganiayaan 

593(1)  

595 (1)  

598 (1)  

599 (1)  

 593 (1 dan 2)  

594 (1 dan 2)  

595 (2) l  

597 

598 (2,3,4)  

599 (2,3)  

 

Tindak pidana 

yang 

megakibatkan 

mati  atau luka 

karena kealpaan 

 603  

604  

  

Sumber : Hasil Penelitian terhadap RUU-KUHP 
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Bagian V 

Penutup 

 
Ajaran kausalitas sebagai sebuah doktrin dalam hukum pidana sebaiknya diberikan 

pemaknaan (konstruksi konseptual) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat 

ini sedang dibahas. Pemberian konstruksi konseptual bukan dimaksudkan membatasi 

penggunaan doktrin. Pemberian konstruksi konseptual akan menjadi panduan bagi 

pengadilan ketika akan menemukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. 

Konstruksi konseptual ajaran kausalitas tidak memberikan rumusan yang sifatnya limitatif 

tetapi doktrin diperlukan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian 

pengadilan akan menggali doktrin  kausalitas sedalam mungkin sehingga akan menghasilkan 

jurisprudensi yang memiliki akar doktrin yang cukup kuat dalam memperkembangkan ajaran 

kausalitas dalam hukum pidana. 

 

Ajaran kuasalitas berguna dalam menemukan pertanggungjawaban pidana dalam  

tindak pidana materiil. Rumusan tindak pidana materiil akan memperlunak berlakunya 

sebuah norma, karena menunggu akibatnya terjadi. Rumusan ini juga akan membatasi rejim 

dalam mengkriminalisasi sebuah tindak pidana. Karena itu, beberapa rumusan pasal yang 

terdapat dalam RUU-KUHP yang masih dirumuskan secara formil  dirubah menjadi rumusan  

materiil.  
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Profil ICJR 
 
Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen 
yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, 
dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. 

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah 
mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis.  Di masa lalu 
hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan 
yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya 
orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah 
penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi 
manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan 
peradilan pidana di masa transisi saat ini. 

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan 
sistematis guna menjawab tantangan baru itu.  Suatu grand design bagi reformasi sistem 
peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan 
pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka 
membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab 
demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep 
the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak 
asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses 
pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. 

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar 
menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat 
dukungan yang lebih luas. Institutefor Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil 
prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks 
membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun 
budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR 
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Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
 
Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi 
yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan 
Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak 
Asasi Manusia. 

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi 
kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi 
memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang 
berperspektif HAM dan  (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan 
dan perumusan ketentuan dalam KUHP. 

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model 
kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti 
pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar 
nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan 
anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya 
alam dan kebebasan beragama. 

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi 
KUHP  mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU 
KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi 
RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga 
berbagai informasi seputar advokasi RKUHP. 

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia 
mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari 
berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, 
Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja 
tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye 
lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan 
RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun 
informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP. 

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga 
melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas 
Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalah dalam RUU 
KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus 
mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum 
pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan. 

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – 
organisasi non pemerintah di Indonesia. 
 
Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah 
Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid 
Institute,  LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH 
Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, 
CDS, ECPAT 
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