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Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden
dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (R KUHP) berada dalam Buku II Bab II Pasal
tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Di
Bagian Kedua, norma penghinaan terhadap Presiden dan Wakil
Presiden terdapat dalam Pasal 265 dan Pasal 266 R KUHP.Bila
diamati pasal-pasal yang ada dalam R KUHP tersebut ternyata tidak
jauh berbeda dengan rumusan pasal-pasal tindak pidana martabat
presiden dalam Bab II KUHP, yakni Pasal 134, Pasal 136 bis, dan
Pasal 137 KUHP.
Menurut Pemerintah, dalam Naskah Akademis R KUHP, tindak
pidana yang terdapat dalam Bab II KUHP sekarang masih dapat
dipertahankan karena dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia
yang bersifat kekeluargaan, dimana apabila kepala negaranya
diserang atau dihina, maka masyarakat tidak akan dapat menerima
hal tersebut atau mencelanya. Pencelaan itu diwujudkan dalam
pengancaman dengan pidana perbuatan- perbuatan tersebut. Kepala
negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari
negara itu sendiri. Mungkin di negara lain, terutama di negara-negara
barat dewasa ini masyarakatnya mempunyai pandangan lain, akan
tetapi di Indonesia masyarakatnya masih mempunyai rasa hormat
yang kuat terhadap Presiden dan Wakil Presidennya.

Walau demikian rumusan pasal-pasal kejahatan ini harus dikritisi. Di
antaranya menyangkut perumusan elemen kejahatan pasal-pasal itu
sendiri dan akibat-akibat buruk bagi hak asasi manusia.Tindak
pidana penghinaan martabat ini jelas merupakan sisa-sisa pada masa
kolonial yang karakter pasalnya digunakan untuk rakyat jajahan.
Pada awalnya, pasal-pasal ini untuk melindungi martabat ratu atau
raja di negeri Belanda. Ketika digunakan di Hindia Belanda pada
masanya, kemudian pasal-pasal ini disesuaikan dengan konteks saat
itu, yakni melindungi Gubernur Hindia Belanda dan aparatur
pemerintahannya. Ketika Indonesia merdeka, pasal-pasal ini
kemudian diubah lagi untuk melindungi martabat kepala negara,
yakni Presiden maupun Wakil Presiden. Namun karakter pasal-pasal
kolonialnya masih tetap terlihat dari sifatnya yang diskriminatif
maupun ancaman pidananya.
Selain itu, dalam pertimbangannya, dengan tegas Mahkamah
Konstitusi telah menyatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara
hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan
rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah
ditentukan dalam UUD 1945, sudah tidak relevan jika dalam KUHPnya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan
Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum,
mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat,
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kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Dengan
demikian, dalam RKUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHP
warisan kolonial juga seharusnya tidak lagi memuat pasal-pasal
yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan
Pasal 137 KUHP.

Tulisan ini mencoba melakukan kritik atas rumusan R KUHP
khususnya atas tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil
Presiden. Tulisan ini lanjutan dari pengembangan naskah position
paper yang menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam R KUHP
yang telah diterbitkan ELSAM dan Aliansi Nasional reformasi KUHP
pada tahun 2007 yang ditulis oleh Supriyadi Widodo Eddyono dan
Fajrimei A. Gofar.

Bab awal tulisan sengaja membingkai bagaimana proteksi negara
diejawantahkan dalam rumusan pasal-pasal KUHP saat ini. Bab
selanjutnya tulisan membahas secara khusus latar belakang lahirnya
tindak pidana tersebut disusul dengan bagaimana pengaturan
kejahatan tersebut dalam KUHP saat ini. Kemudian tulisan
akanmendeskripsikan bagaimana R KUHP mengatur kembali pasalpasal tersebut, sedangkan analisis lengkap akan dipaparkan pada
bagian paling akhir.
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BAB I
Pengaturan Proteksi Negara dalam Hukum Pidana
Indonesia: Gambaran Singkat
1.1. Pengantar
Jika dibandingkan, jenis-jenis kejahatan yang ditujukan terhadap
kepentingan hukum lainnya dengan jenis kejahatan yang ditujukan
terhadap negara maka jenis kejahatan yang disebutkan terakhir ini
sangatlah lambat memperoleh bentuknya yang pasti. Jenis kejahatan
yang ditujukan kepada negara, baru memperoleh bentuknya yang
agak pasti pada abad ke-19, disebabkan oleh beberapa kenyataan,
antara lain, karena sangat lambatnya pertumbuhan hukum publik
dan tidak adanya kepastian yang bersifat umum mengenai batasbatas tentang jenis kejahatan mana yang dapat digolongkan sebagai
kejahatan yang ditujukan terhadap negara dan tentang unsur-unsur
dari kejahatan tersebut.1

Sebelumnya, kejahatan terhadap negara di dalam hukum Romawi
telah dibagi menjadi dua jenis, masing-masing disebut sebagai
perduellio dan crimen maiestatis imminuate. Akan tetapi penentuan
mengenai batas antara kedua jenis kejahatan tersebut ternyata tidak
begitu jelas. Dalam hukum Germania sendiri pun–yang dalam
perkembangannya mendapat pengaruh yang besar dari hukum
Romawi–ternyata juga belum berhasil membuat batasan mengenai
jenis kejahatan mana yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian
jenis kejahatan yang ditujukan terhadap negara.
Barulah pada akhir abad kedelapan belas yakni pada waktu orang
mulai melakukan kodifikasi dari berbagai jenis kejahatan yang dapat
dimasukkan dalam pengertian kejahatan terhadap negara di dalam
Hukum Prusia. Orang mulai mempelajari dengan sungguh-sungguh
jenis kejahatan mana yang sesungguhnya dapat disebut sebagai
kejahatan yang ditujukan terhadap negara.2

Pada waktu kitab hukum pidana Belanda (WvS.), yang merupakan
cikal bakal dari KUHP kita akan disiapkan, ilmu pada saat itu
menganggap bahwa negaralah sebagai sumber yang terpenting,
bahkan satu-satunya sumber hukum3. Dalam bukunya Inleiding tot de
studie van de wijsbegeerte des rechts, G.E. Langemeijer mengatakan
bahwa hukum positif sekarang tidak dapat dipikirkan lain daripada
bertolak dari negara karena sesungguhnya negara adalah nama yang
kita berikan untuk organisasi yang tertinggi untuk melaksanakan
1
2
3

Lihat Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum
Negara, Sinar Grafika, 2010, Jakarta,hlm. 1 yang dikutip dari Simon Leerboek II,
hlm. 282.
Ibid., dikutip dari Simon, Op.Cit., hlm. 283.
Lihat Bemmelen, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus, Binacipta,
1986, Bandung, hlm. 70 yang dikutipnya dari J Valkhoff dalam tulisan “staa!” di
ENSIE bagian III hlm. 491.
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kekuasaan atas suatu daerah tertentu dan atas suatu kumpulan
manusia tertentu.4

Pendapat-pendapat tersebutlah yang memaknai konsep proteksi
negara yang ada dalam W.v.Sr, dan oleh karena itu pulalah maka
sampai saat ini negara merupakan aspek yang terpenting dan paling
dilindungi dalam aturan-aturan hukum pidana, demikian pula yang
terjadi dalam kitab hukum pidana kita–yang kita terima berdasarkan
asas konkordasi dari Belanda.
Karena pentingnya aspek negara, maka tak pelak lagi negara menjadi
dilindungi dan diproteksi dari berbagai kepentingan yang akan
mengganggunya. Jauh sebelum itu, sebelum adanya konsep negara,
yang diproteksi adalah raja atau kerajaan. Setelah berkembangnya
konsep negara raja kemudian diubah menjadi negara. Namun
proteksi negara tersebut lambat laun berkembang luas yang
meliputi: wilayahnya, penguasanya, alat negara, institusi negara,
pejabat negara hingga simbol-simbol negara lainnya.

Umumnya proteksi negara dalam hukum pidananya, dikemas dengan
terminologi yang berbeda-beda, misalnya: kejahatan terhadap
negara, tindak pidana (kejahatan) politik, kejahatan terhadap
kepentingan hukum negara, kejahatan terhadap keamanan negara,
kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan terhadap institusi
pemerintah, dan lain-lain. Semua terminologi atau penyebutan dari
berbagai isilah tersebut memiliki satu tujuan yang umum, yaitu:
proteksi negara.
1.2. Konsep Kejahatan yang Terkait dengan Kepentingan
Negara

Bagi beberapa ahli hukum, proteksi negara dalam konteks hukum
pidana ini sering juga disebut sebagai kejahatan politik atau pidana
politik.5 Pada awalnya apa yang dimaksud dengan kejahatan politik
hanyalah kejahatan yang menentang pemerintah yang sah yang
kebetulan sedang berkuasa dan sekaligus dipandang sebagai
kejahatan terhadap keamanan negara dan ketertiban negara. Pada
Konferensi Internasional tentang Hukum Pidana Keenam di
Kopenhagen pada tahun 1935, kejahatan politik ini dideskripsikan
sebagai suatu kejahatan yang ditujukan terhadap organisasi atau
fungsi negara atau terhadap hak-hak warga yang diturunkan darinya.

Dilihat dari sisi pelakunya, pelaku kejahatan politik ini dapat juga
digolongkan sebagai pelaku berdasarkan keyakinan,6 yaitu orangIbid.
Pada umumnya para sarjana hukum internasional sependapat bahwa lahirnya
konsepsi kejahatan politik berawal mula dari revolusi Perancis yang
menumbangkan kekuasaan monarki absolut di bawah Raja Louis XVI dan XVII.
Sebelumnya, istilah kejahatan politik sama sekali tidak dikenal baik dalam teori
maupun dalam praktik hukum internasional.
6 Lihat Jan Remmelink,Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari
KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia, 2003, Jakarta,
hlm. 74.
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orang yang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku–
yang dijunjung tinggi oleh negara bersangkutan.7 Oleh karena itu,
pelaku kejahatan atas dasar keyakinan sering berkehendak untuk
menyebarkan gagasan-gagasannya tentang negara yang ideal. Ia
ingin merombak masyarakat atau setidak-tidaknya mengganti
pimpinan masyarakat karena kepemimpinan itu dinilai gagal. Pelaku
kejahatan seperti ini biasanya juga menganut keyakinan atau prinsipprinsip politik yang berbeda dan berlawanan dengan prinsip politik
serta kebijakan penguasa.

Pada awalnya wujud dan sifat kejahatan politik seperti gambaran di
atas kelihatannya sederhana dan secara mudah dapat dibedakan
dengan kejahatan biasa, tetapi dalam perkembangannya, sejalan
dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, kejahatan politik
itu pun semakin kompleks dan rumit. Isi dan ruang lingkupnya pun
semakin luas, bahkan seringkali suatu kejahatan amat samar apakah
merupakan kejahatan politik atau bukan. Boleh jadi dalam suatu
kejahatan di dalamnya terdapat unsur-unsur kejahatan politik atau
kejahatan biasa yang sulit dicari garis pembedanya, dan sering kali
terjalin (secara kompleks dan koneksitas) dengan sejumlah delik
biasa lainnya.8

Dalam perkembangan selanjutnya ada kriteria yang lebih materil
sebagai pengganti dari kriteria formil dari kejahatan politik. Sifat apa
yang menentukan sebuah kejahatan itu sebagai kejahatan politik
atau bukan bisa dilihat dari motivasi yang melatarbelakangi
perbuatan pelaku. Beranjak dari sini pada prinsipnya semua delik
biasa yang dilandasi oleh keyakinan politik dapat pula digolongkan
sebagai delik politik. Motivasi ideologi politik merupakan satusatunya kriteria yang harus digunakan untuk memilah delik politik
dari delik umum.9

Namun sangatlah sukar memberikan perumusan yang jelas
mengenai kejahatan politik itu karena batas-batasnya saja sudah
demikian kabur. Akibatnya usaha yang dapat dilakukan hanya
dengan membuat klasifikasi ataupun perincian kejahatan apa-apa
saja yang merupakan kejahatan politik. Namun hal ini juga belum
memuaskan semua pihak sehingga sampai saat ini tidak ada satu
kesatuan pendapat di antara para sarjana dan praktik-praktik
negara-negara mengenai kejahatan politik dan tiadanya rumusan
yang berlaku umum untuk kejahatan politik yang dapat diterima
semua negara.10

Ibid., hlm. 72. Menurut Remmelink, motif menentang tertib hukum yang berlaku
karena pendapat-pendapat tentang negara atau hukum yang mereka anut mereka
anggap lebih luhur daripada pendapat-pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara
yang bersangkutan.
8 Ibid.
9 Ibid., hlm 75. Menurut Remmelink, jelas bahwa dengan cara demikian maka ruang
lingkup pengertian delik politik mengalami perluasan, padahal batas-batasnya
sendiri seudah demikian kabur dan sangat tergantung pada apa yang dikatakan
oleh pelaku.
10 Lihat I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama
Widya, Bandung, 2004. hlm. 167.
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Meskipun praktik negara-negara mengenai interpretasi kejahatan
politik ini berbeda-beda, tetapi telah ada suatu usaha untuk
memperjelas dan mempertegas isi dan ruang lingkup kejahatan
politik dalam suasana perbedaan praktik negara-negara tersebut.11
Misalnya, di Inggris, masalah motif yang mendorong dilakukannya
suatu kejahatan, baik itu kejahatan biasa atau kejahatan yang
didorong oleh motif politik dipandang tidak relevan. Apapun motif
yang mendorong dilakukannya kejahatan tidaklah menjadi masalah12
karena pada awalnya kejahatan politik ini dipandang dalam
pengertian dan lingkup yang sempit, yaitu hanyalah kejahatankejahatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan perang saudara
atau kegaduhan politik.
Seorang ahli hukum Inggris J.S Mill mendefinisikan kejahatan politik
itu sebagai berikut: “Political offence is a crime which was conducted
with the relation on the civil war and other political commotion”.13
Demikian pula definisi lainnya dari Hakim Stephen yang menyatakan
bahwa kejahatan politik sebagai kejahatan yang dilakukan dalam
hubungannya atau sebagai huru-hara politik.14

Kedua pendapat sarjana Inggris yang hampir sama itu jelas sudah
banyak tertinggal bila kita hubungkan dengan situasi dan kondisi
saat ini. Batasan keduanya sangat sempit dan terbatas sekali sebab
hanya mengaitkan kejahatan politik dengan gangguan terhadap
keamanan dan keselamatan negara, sehingga sangat sempit dan
terbatas sekali. Namun demikian pendapat kedua sarjana hukum
Inggris ini sempat menguasai dan mempengaruhi keputusan
pengadilan-pengadilan Inggriswalaupun ruang lingkup atau batasan
kejahatan politik ini juga tidak konsisten ketika diterapkan.15

Perlu diperhatikan pendapat Remmelink yang menyatakan bahwa untuk
kejahatan politik ini ada pada dua front. Yang pertama adalah konteks bantuan
internasional mengenai penyerahan atau ekstradisi, sedangkan front kedua adalah
mengenai pengaruh dari delik-delik politik yang dianggapnya telah mempengaruhi
perkembangan hukum pidana materil maupun formil.
12 Ibid.
13 I Wayan Parthiana, Op. Cit., hlm. 168 dikutip dari B.A Wortley, Political Crime in
English Law and in International Law, The British Year Book of International Law,
1971, hlm. 221-222.
14 Ibid., dikutip dari Ivon Anthony Shearer, Extradition in International Law,
Manchester University Press, Oceana Publications Inc., 1970, hlm. 167.
15 Ibid, dalam Kasus Castioni antara Inggris dan Swiss (masalah ekstradisi). Castioni
adalah seorang warga Negara Swiss yang berasal dari Kanton Ticino, telah
menembak mati seorang anggota Parlemen Kanton Ticino, dalam suatu peristiwa
huru-hara yang terjadi karena perasaan tidak puas dari sebagian warga Kanton
Ticino terhadap pemerintahnya. Sebagai seorang pemimpin huru-hara tersebut,
setelah melakukan penembakan tersebut, Castioni kemudian melarikan diri ke
Inggris. Swiss kemudian meminta Inggris agar menyerahkannya kepada Swiss.
Dalam menilai kejahatan yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan oleh
Swiss, setelah mengutip pendapat J.S. Mill di atas, pengadilan Inggris berpendapat
bahwa kejahatan Castioni itu termasuk dalam kejahatan politik. Akhirnya Inggris
menolak permintaan penyerahan Swiss tersebut. Namun dalam kasus Meuinir,
pengadilan Inggris menolak pendapat yang menganggap Meuinir sebagai
kejahatan politik dengan membuat sebuah konstruksi baru mengenai kejahatan
politik sebagai berikut: suatu kejahatan tergolong ke dalam kejahatan politik
apabila dalam suatu negara terdapat dua pihak atau lebih di mana pihak yang satu
11
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tidak seluruh pasal proteksi negara tersebut bermasalah, namun
dalam berbagai hasil laporan dan kajian, ditemukan bahwa pasalpasal yang merupakan pasal yang paling sering digunakan untuk
mengancam hak asasi manusia dan demokrasi adalah pasal-pasal
pidana yang berkaitan dengan:
a. Penghinaan martabat Presiden dan Wakil Presiden (Lese
Majeste) sebagaimana termuat dalam Pasal 134, 136bis, dan 137
KUHP.19
b. Penyebaran kebencian terhadap pemerintah (haatzaaiartikelen)
yang tercantum dalam Pasal 154-154 KUHP.20
c. Pasal yang terkait dengan kejahatan ideologi komunisme dan
marxisme (Pasal 107a-d KUHP).21

Tiga kelompok pasal-pasal diatas adalah pasal-pasal yang paling
sering dijadikan dasar pembenar untuk menangkap menahan,
mengadili, dan menghukum musuh-musuh politik pemerintahan
Orde Baru.22 Ketiga kelompok pasal-pasal tersebut di atas memiliki
sejarah asal muasal yang berbeda.
1.5. Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam R KUHP

Dalam R KUHP tahun 2005, pasal-pasal pidana proteksi negara
mengalami perkembangan dalam Buku II R KUHP, walaupun
pembagian Babnya masih tetap tidak berubah jauh dengan KUHP
saat ini, yaitu:
a. BAB I mengenai Tindak Pidana Keamanan Negara, dari Pasal 212
s/d 263.
b. BAB II mengenai Tindak Pidana terhadap Presiden dan Wakil
Presiden, dari Pasal 264 s/d 266.
c. BAB IV mengenai Tindak Pidana terhadap Kewajiban dan Hak
Negara, dari Pasal 276 s/d 282.
d. BAB V mengenai Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum, dari
Pasal 283 s/d 325.

Secara umum, memang terdapat penambahan pasal-pasal yang
cukup signifikan dalam pasal pidana proteksi negara ini jika
dibandingkan dengan KUHP. Hal ini terkait dengan rencana para
perumus RUU yang memasukkan delik-delik khusus di luar KUHP ke
dalam rancangan ini. Misalnya memasukkan pasal-pasal mengenai
kejahatan terorisme ke dalam Bab I. Namun jika diperhatikan lebih
teliti, terkait dengan praktik dan pengalamannya, pasal proteksi
negara dalam RUU ini masih menimbulkan beberapa masalah yang
harus dikritisi. RUU ini masih mencantumkan beberapa pasal yang
dikategorikan mengancam hak asasi manusia dan demokrasi
sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.
19Ibid.

Rigths Watch, Tahanan Politik Orde Baru, 2001.
Ignatius Haryanto, Konsepsi Keamanan Negara dan Pelanggaran HAM, Elsam,
2008, Jakarta.
22Ibid.
20Human
21Lihat
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Pasal-pasal bermasalah yang masih dicantumkan dalam R KUHP
yang dimaksud ialah:

1. Pasal-pasal
haatzaaiartikelen,
penghinaan
terhadap
pemerintahan yang sah, dalam Bab V dengan judul Tindak Pidana
Terhadap Ketertiban Umum, di Bagian Pertama, paragraf 2 yakni
dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP.
2. Pasal-pasalPenghinaan Pesiden dan Wakil Presiden (lese majeste)
dalam Bab II, Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan
Wakil Presiden, di Bagian Kedua, Penghinaan terhadap Presiden
dan Wakil Presiden yakni dalam Pasal 265 dan Pasal 266 R
KUHP.
3. Pasal-pasal Kejahatan Ideologi, dalam BAB I, Tindak Pidana
Terhadap Negara, Pasal 212 s/d 214 R KUHP.
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BAB II
Kasus-kasus Penghinaan Terhadap Presiden dan
Wakil Presiden di Indonesia

2.1. Pengantar
Lesse majeste (penghinaan martabat presiden) adalah pasal-pasal
yang berasal dari sisa-sisa peninggalan hukum pidana pemerintah
kolonial Belanda (W. vS.). Pasal-pasal ini sering dipakai oleh
pemerintahan baik pada masa Soekarno (pra kemerdekaan), pada
masa Soeharto (Orde Baru) dan pasca reformasi. Sebagian besar,
lawan-lawan politik, para kritikus, dan mahasiswa menjadi sasaran
penggunaan pasal-pasal ini. Pasal-pasal pidana ini tidak saja dapat
diinterpretasi secara luas (lentur dan multi interpretatif), tetapi juga
sangat membatasi hak-hak individu dalam mengeluarkan pendapat,
atau hak bereskpresi.

Konsekuensinya adalah terbukanya kesempatan bagi para pemegang
kekuasaan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepolisian dan Jaksa
Penuntut, untuk melakukan interpretasi mutlak terhadap aksi-aksi
individu; baik aksi itu berupa tindakan, perkataan, atau bahkan
pemikiran, yang berbeda dari pendapat penguasa yang berlaku. Hal
ini tentu sungguh berbahaya bagi perkembangan proses demokrasi,
pertumbuhan HAM, dan perkembangan hukum di Indonesia. Di
samping itu, pasal-pasal ini juga melanggar semangat yang
termaktub dalam konstitusi Indonesia yang mencoba melindungi hak
tersebut saat ini.
2.2. Masa Pemerintahan Soeharto

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penggunaan pasal-pasal
penghinaan terhadap martabat presiden ini di Indonesia sudah
berlaku sejak zaman kolonial Belanda dalam kondisi penjajahan, atau
pun setelah kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, sejarah terpenting
penggunaan pasal ini ada di masa pemerintahan Soeharto.

Di masa pemerintahan Soeharto, penangkapan para aktivis politik
dan pemimpin oposisi merupakan kebijakan rutin dan lebih
terdokumentasi dengan baik. Soeharto dengan dukungan militernya
menjalankan “negara polisi” yang jaringannya benar-benar
menjangkau ke seluruh pulau dan desa di nusantara. Pada kondisi
tersebut para aktivis, para politisi, akademisi dan jurnalis sering
ditangkap, buku-buku dilarang, majalah-majalah sering dibredel, dan
mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina presiden
merupakan tindakan yang dilarang. Selanjutnya, larangan berdasar
hukum tentang kebebasan berpendapat dilaksanakan dengan tegas.23
23Ibid.
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BAB III
Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil
Presiden di KUHP
3.1. Martabat Presiden dan Wakilnya dalam KUHP
Tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil
Presiden dalam R KUHP berada dalam Buku II Bab II Pasal Tindak
Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden. Di Bagian
Kedua, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat
dalam Pasal 265 dan Pasal 266 R KUHP dan bila diamati pasal-pasal
yang ada dalam R KUHP tersebut tidak jauh berbeda dengan
rumusan pasal-pasal tindak pidana martabat presiden dalam Bab II
KUHP, yakni Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP (lihat
tabel).
Tabel 3.
Perbandingan Pasal Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden
Dan Wakil Presiden dalam KUHP dan RKUHP
R KUHP

KUHP

Pasal 265

Pasal 134

Setiap orang yang di muka umum
menghina Presiden atau Wakil Presiden,
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling banyak Kategori IV.

Penghinaan yang dilakukan
dengan
sengaja
terhadap
Presiden atau Wakil Presiden
diancam dengan pidana paling
lama enam tahun, atau pidana
denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.
Pasal 136 bis

Pasal 266 ayat (1)
Setiap
orang
yang
menyiarkan,
mempertunjukkan, atau menempelkan
tulisan atau gambar sehingga terlihat
oleh umum, atau memperdengarkan
rekaman sehingga terdengar oleh umum,
yang berisi penghinaan terhadap
Presiden atau Wakil Presiden dengan
maksud agar isi penghinaan diketahui
atau lebih diketahui umum, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Kategori IV
Pasal 266 ayat (2)

Dalam pengertian penghinaan
tersebut Pasal 134, termasuk
juga perbuatan tersebut Pasal
315, jika hal itu dilakukan di
luar adanya yang terkena, baik
dengan tingkah laku di muka
umum, maupun tidak di muka
umum dengan perbuatan, lisan
atau tulisan, asal di muka lebih
dari empat orang, atau di muka
orang ketiga yang ada di
situ
bertentangan
dengan
kehendaknya
dan
merasa
tersinggung karenanya.

Jika pembuat tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan

Jika pembuat tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada

Pasal 137
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terhadap pemerintah kemudian dianggap melakukan penghinaan
terhadap Presiden sekaligus dianggap sebagai antipemerintah.

Akibatnya bisa diduga, produk hukum ini yakni Pasal 134, Pasal
136bis, dan Pasal 137 KUHP sering dijadikan jerat untuk warga
negara baik individu maupun kelompok yang berseberangan dengan
pemerintah31. Oleh karena itu pula pasal-pasal ini sering disebut
dengan pasal-pasal lese majeste. Sesuai dengan praktik dan
penggunaannya, lese majeste diartikan sebagai hukum yang
bermaksud menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu
gugat, atau tidak boleh dikritik.32 Oleh karena itu, cukup
mengherankan juga jika norma Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal
137 KUHP ini direinkarnasikan oleh para perumus ke dalam R KUHP
yakni dalam Pasal 265 dan Pasal 264 R KUHP.

Sebelum membahas rumusan Pasal 264 dan Pasal 265 R KUHP maka
dalam tulisan ini akan membahas konsep awal pasal yang berada di
Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP terlebih dahulu. Hal ini
karena tidak mungkin membahas pasal tersebut tanpa
mengaitkannya dengan konsep pasal di dalam KUHP saat ini,
termasuk pula konsep yang berasal dari Memorie van Toelichting (M.
vT.) dalam perumusan awalnya. Namun untuk kepentingan tulisan
ini, maka pembahasan hanya akan memaparkan aspek-aspek
terpenting saja dari pasal tersebut.
3.2. Pasal 134 KUHP: Tindak Pidana Penghinaan Terhadap
Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 134 KUHP tentang penghinaan dengan sengaja terhadap
Presiden dan Wakil Presiden ternyata tidak mempunyai penjelasan
otentik.33 Oleh karena itu, untuk mencari penjelasannya, harus dilihat
pada Memorie van Toelichting (M. vT.) dari pasal padanannya
(berdasarkan asas konkordansi) di Belanda, yaitu ada dalam Pasal
111 W. vS. Belanda, yang perumusannya serupa.
Adapun rumusan Pasal 134 tersebut yakni:

Dengan sengaja menghina Presiden dan Wakil Presiden
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam
tahun atau dengan pidana denda setingggi-tingginya empat
ribu lima ratus rupiah.

Dari penjelasan yang terdapat dalam M. vT. dapat diketahui bahwa
pembentuk UU telah bermaksud untuk mengartikan kata penghinaan
(belediging) dalam rumusan Pasal 111 W. vS. di atas sesuai dengan
pengertian penghinaaan dalam Pasal 261 W. vS.34 Jadi arti

Ignatius Haryanto, Kejahatan Negara, ELSAM, 2003, Jakarta, hlm. 1.
Human Rigths Watch, Kembali ke Orde Baru Tahanan Politik di Bawah
Kepemimpinan Megawati, 2003.
33Lihat pendapat Prof. Mardjono dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.
34Ibid. Menurut Mr. W.A.M. Cremers (1980) pengertian "penghinaan" (“belediging”)
disini mempunyai arti yang sama dengan Pasal 261 WvS Belanda (Pasal 310
KUHP Indonesia). Lihat juga pendapat Noyon-Langemeijer yang dikutip
31Lihat
32Lihat

19

penghinaan Pasal 134 KUHP berkaitan dengan arti penghinaan
dalam BAB XVI Buku II KUHP Pasal 310-321 KUHP.35

Penghinaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut merupakan:
“suatu kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik orang
lain tersebut sebenarnya merupakan suatu sebutan umum dari
berbagai tindak pidana yang diatur di dalamnya seperti smaad
(menista dengan lisan), smaadschrift (menista dengan tulisan), laster
(fitnah), eenvoudige belediging (penghinaan biasa), dan lasterlijke
aanklacht (pengaduan atau laporan palsu).36” Akan tetapi karena
penghinaan yang diatur dalam Pasal 134 KUHP ini mempunyai sifat
yang sangat tercela maka pembedaan antara beberapa jenis tindak
pidana penghinaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam BAB XVI
itu menjadi tidak relevan khususnya dalam tindak pidana
penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.37 Artinya,
menghina dalam Pasal 134 ini adalah perbuatan macam apapun juga
yang menyerang nama baik Presiden, termasuk segala macam jenis
penghinaan yang disebut-sebut dalam Bab XVI Buku II KUHP yaitu
Pasal 310 s/d Pasal 321.
Dengan demikian, jika seseorang dapat melakukan smaad atau
menista Presiden atau Wakil Presiden, maka pengertian smaad
tersebut haruslah diartikan sesuai dengan pengertiannya dalam
rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan agar pelaku dapat
dipersalahkan telah menista Presiden dan Wakil Presiden, ia pun
harus memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam Pasal 310 ayat
(1) KUHP tersebut. Demikian pula untuk jenis-jenis penghinaan
lainnya.
Rumusan dari Pasal 134 tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja.
Artinya, pelaku harus menghendaki untuk menyerang kehormatan
atau nama baik Presiden dan Wakil Presiden; dan mengetahui bahwa
yang ia serang kehormatan dan nama baiknya itu adalah Presiden
dan Wakil Presiden (mempunyai kesadaran).38 Maksud dari pasal

Lamintang, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Umum
Negara, Sinar Baru, 1987, Bandung, hlm. 268.
35Ibid., C.P.M. Cleiren mengatakan bahwa Pasal 111 WvS Belanda (MR: Pasal 134
KUHP Indonesia) merupakan kekhususan dari delik-delik dalam Bab XVI WvS
Belanda tentang Penghinaan (Bab XVI KUHP Indonesia tentang Penghinaan).
36Lihat Soesilo, KUHP, Politea, 1996, Bogor, hlm. 121. Lihat juga pendapat NoyonLangemeijer dalam Lamintang,Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan terhadap
Kepentingan Umum Negara, Sinar Baru, 1987, Bandung, hlm. 268. Lihat juga
pendapat Prof. Mardjono dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.
37Lamintang, Op. Cit, hlm. 268 yang mengutip pendapat Noyon-Langemaijer, Het
Wetboek Van Strafrecht , S Gouda Qint- D. Brower en Zoon, Arnhem, hlm. 568.
38Jika pelaku ternyata telah tidak menghendaki untuk menyerang kehormatan
Presiden dan Wakil Presiden atau ia tidak mengetahui bahwa yang ia serang
kehormatan atau nama baiknya itu adalah Presiden dan Wakil Presiden maka ia
dapat dituntut dan dipidana menurut salah satu pasal yang diatur dalam BAB XVI
KUHP. Menurut Prof. Noyon-Langemaijer, pasal yang paling mungkin diterapkan
untuk kondisi tersebut hanyalah Pasal 315 KUHP karena jika menggunakan Pasal
310 atau Pasal 317 KUHP tidak mungkin tindak pidana dilakukan secara kebetulan
terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Mereka berpendapat bahwa tindak pidana
yang diatur dalam Pasal 134 KUHP sama halnya dengan tindak pidana yang diatur
dalam Pasal 104, Pasal 130, Pasal 131 atau Pasal 132 KUHP, harus ditujukan
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tersebut ialah bahwa orang tidak dapat disebut melakukan
penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden jika tidak
mempunyai niat untuk menghina Presiden atau Wakil Presiden.
Dalam doktrin, niat seperti itu yang disebut sebagai animus
injuriandi,39 dan adanya animus injuriandi ini merupakan syarat bagi
adanya suatu tindak pidana penghinaan.40 Hal ini bisa ditemukan
dalam pernyataan Menteri Kehakiman Belanda41 yang menyatakan
bahwa: dalam penjelasannya mengenai tindak pidana penghinaan
yang diatur dalam Bab II dan Bab III Buku II KUHP itu, M. vT. selalu
menunjuk pada pengertian penghinaan sebagaimana yang
dimaksudkan dalam Bab XVI Buku II KUHP, dimana ditentukan
bahwa adanya animus injuriandi itu merupakan syarat bagi tindak
pidana penghinaan.42

Jika menurut Komisi Pelapor Tweede Kamer dan Menteri Kehakiman
Belanda animus injuriandi itu merupakan syarat agar seseorang
dapat dipidana karena melakukan tindak pidana penghinaan, maka
Mahkamah Agung RI mempunyai pendapat yang bertolak belakang.
Berdasarkan putusan kasasi tanggal 12 Desember 1957 No.
37K/Kr./1957 dinyatakan bahwa dalam tindak pidana menista
dengan surat (smaadschrift) dan pada umumnya dalam tindak pidana
yang dimuat dalam Buku II bab XVI KUHP, tidak perlu adanya animus
injuriandi yakni niat untuk menghina.43
Apakah penghinaan itu harus ditujukan terhadap kepala negara
dalam jabatannya sebagai kepala negara dan bukan pribadi dari
kepala negara? terhadap hal ini ada berbagai pendapat yang berbeda.
Sebagian menyatakan hanya ditujukan kepada kepala negara dalam
jabatannya sebagai kepala negara,44 sedangkan yang lainnya
menyatakan jangan membatasi terhadap kepala negara dalam
jabatannya sebagai kepala negara melainkan juga dapat diberlakukan
terhadap pribadi kepala negara.45

terhadap seseorang yang memang sudah diketahui oleh pelakunya. Lihat
Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum
Negara, Sinar Baru, 1987, Bandung, hlm. 272, yang dikutip dari NoyonLangemaijer (1954), Het Wetboek Van Strafrecht, S Gouda Qint- D. Brower en Zoon,
Arnhem, hlm. 568.
39Lamintang, Op. Cit., hlm. 283.
40Ibid.
41Ibid. Pada waktu itu Komisi Pelapor dari Tweede Kamer Belanda menanyakan
beberapa hal berkaitan dengan penerapan Pasal 134 dan 142 KUHP kepada
Menteri Kehakiman Belanda. Dinyatakan bahwa agar seseorang dapat dipidana,
adanya animus injurandi itu dengan sendirinya tidak dapat ditiadakan. Hal itu
dengan cukup jelas dapat diketahui dari kata-kata kesengajaan menghina. Lihat
juga Smidt, Geschiedenis II, hlm. 51.
42Ibid.
43Lihat Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1983, Bandung,
hlm. 131.
44Ibid. Menurut Prof. Satauchid Kartanegara, penghinaan harus ditujukan terhadap
kepala negara dalam jabatannya sebagai kepala negara bukan sebagai pribadi.
45Lamintang, Op. Cit., hlm. 273. Menurut Prof. Noyon-Langemaijer, terhadap Pasal
134 itu janganlah dibatasi hanya ditujukan kepada kepala negara dalam
jabatannya sebagai kepala negara namun juga dapat diberlakukan dalam hal
penghinaan menyangkut pula terhadap pribadi kepala negara. Hal ini patut dicatat
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Berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam BAB XVI yang pada
umumnya adalah merupakan tindak pidana yang hanya dapat
dituntut jika adanya pengaduan,46 maka untuk tindak pidana dalam
Bab II—termasuk Pasal 134—adalah merupakan delik biasa,47 yakni
delik yang dapat disidik atau dituntut walaupun tidak ada pengaduan
dari pihak yang merasa kehormatannya atau nama baiknya (Presiden
atau Wakil Presiden) telah dicemarkan oleh pelaku.

Mengapa tindak pidana ini dijadikan delik biasa, sehingga kepala
negara atau wakil kepala negara tidak perlu membuat pengaduan
jika kehormatan atau nama baik mereka sebagai kepala negara atau
wakil kepala negara telah dicemarkan seseorang? Ini karena
perbuatan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden
tersebut merupakan suatu pencemaran terhadap martabat kepala
negara atau wakil kepala negara sehingga demi kepentingan umum
perbuatan seperti itu perlu ditindak tanpa memerlukan adanya suatu
pengaduan.48

Di samping itu, menurut Noyon-Langemeijer, martabat kerajaan
tidak mengijinkan mereka (raja atau ratu) bertindak sebagai
pengadu. Adanya pengaduan dari pihak mereka akan menimbulkan
keraguan pada masyarakat tentang sikap ketidakterpaksaan para
hakim menerima pengaduan tersebut, sedangkan jika hakim
kemudian ternyata telah memutuskan bebas bagi terdakwa, hal
mana dapat melemahkan wibawa raja.49 Pendapat Cleiren, juga
menyatakan hal yang hampir sama sebabnya dalam M.vT. adalah
karena "... martabat Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak
sebagai pengadu (aanklager)". Masih menurut Cleiren, “pribadi Raja
begitu dekat terkait (verweven) dengan kepentingan negara
(staatsbelang), sehingga mertabat Raja memerlukan perlindungan
khusus.”50

3.3. Pasal 136 bis KUHP: Tindak Pidana Penghinaan terhadap
Presiden atau Wakil Presiden di Luar Hadirnya Presiden
dan Wakil Presiden

Tindak pidana ini oleh pembentuk undang-undang diatur dalam
Pasal 136 bis yang rumusannya telah disesuaikan dengan perubahan
yang ditentukan dalam Pasal VIII angka 26 Undang-Undang No. 1
Tahun 1946.

karena pendapat tersebut awalnya dikaitkan dengan konteks: penghinaan atau
serangan terhadap martabat raja atau ratu.
46Dalam bahasa Belanda disebut sebagai Klachtdelicten.
47Dalam bahasa Belanda disebut sebagai Gewone delicten.
48Lamintang, Loc. Cit., hlm. 273.
49Ibid. Menurut Noyon-Langemeijer, ini menunjukkan bahwa pasal ini pada awalnya
ditujukan bagi perlindungan wibawa raja atau ratu yang kemudian dikonversi
dalam bentuk perlindungan kepala negara atau Presiden dan Wakil Presiden.
Paparan tersebut juga menunjukkan bahwa wibawa raja/ratu akan turun jika
mengunakan mekanisme pengaduan. Di samping itu pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa pengadilan harus pula menjaga wibawa raja dengan
memutus bersalah terdakwa.
50Lihat Pendapat Prof. Mardjono yang dikutip dari Putusan MK No. 013-022/PUUIV/2006.
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Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa tindak pidana yang dimaksud
dalam Pasal 136 bis tersebut adalah tindak pidana biasa, yakni tindak
pidana yang dilakukan “dengan lisan” atau “dengan tulisan”, ataupun
“dengan tulisan yang dikirimkan” atau “yang diserahkan” dan
ditujukan terhadap presiden atau wakil presiden dengan syarat
tindak pidana penghinaan itu harus dilakukan di depan umum atau
tidak dilakukan di depan umum berdasarkan persyaratn yang
ditentukan,51 sedangkan tindak pidana penghinaan yang diatur
dalam Pasal 315 KUHP itu sendiri rumusannya ialah:
Setiap kesengajaan penghinaan yang tidak mempunyai sifat
sebagai tindak pidana “menista dengan lisan” atau “menista
dengan tulisan” yang dilakukan “dengan lisan” atau “tulisan”
di depan umum, atau dilakukan dengan lisan atau
perbuatan di depan orang yang dihina, atau dilakukan
dengan tulisan yang dikirimkan atau diserahkan kepada
orang yang di hina, dipidana karena melakukan penghinaan
biasa dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan
dan dua minggu atau dengan pidana denda setinggitingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Agar seseorang dapat dipidana seperti yang diatur dalam Pasal 136
bis KUHP maka orang tersebut harus melakukan tindak pidana
seperti yang diatur dalam Pasal 315 KUHP di atas, akan tetapi
dilakukan di luar hadirnya orang yang dihina, dan harus dilakukan
dengan cara-cara:
a. Dengan perbuatan-perbuatan, jika penghinaan itu dilakukan di
depan umum.
b. Dengan perbuatan-perbuatan, dengan lisan atau dengan tulisan,
jika penghinaan itu dilakukan tidak didepan umum dengan syarat
bahwa penghinaan tersebut harus dilakukan:
1) Di depan lebih dari 4 orang, atau
2) Di depan orang ketiga yang keberadaannya di situ adalah
bertentangan dengan keinginanya dan merasa tidak senang
karenanya.

Pengertian di depan umum itu menurut Hoge Raad dalam Arest
tanggal 9 Juni 1941, N.J. 1941 No. 709, dinyatakan bahwa suatu
penghinaan itu dilakukan di depan umum jika penghinaan tersebut
dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang
dan setiap orang yang hadir dapat mendengarnya.52

Kata-kata “bertentangan dengan keinginannya”53 itu oleh para
penerjemah W. vS. dan oleh penulis delik-delik khusus telah

Op. Cit., hlm. 285.
hlm. 286, yang dikutip dari Cremers, Wetboek Van Strafrecht, S Gouda Qint-D.
Brower en Zoon, Arnhem, hlm. 163. Ini berarti bahwa perbuatan yang bersifat
menghina Presiden atau Wakil Presiden yag dilakukan di suatu tempat yang tidak
dapat dengan sesuka hati dikunjugi setiap orang (tidak di sembarang tempat)
walaupun mungkin benar pada saat itu terdapat banyak orang di tempat tersebut.
53Dalam bahasa Belanda “zijn ondanks” sebenarnya sinonim dengan kata “tegen zijn
will” lihat Lamintang, Op. Cit., hlm. 288 yang dikutip dari Van Haeringen, Kramers’
Nederlands Woordenboek, G.B Van Goor Zonen’s Uitgeversmaatschappij, 1950,
Jakarta, hlm. 523.
51Lamintang,
52Ibid.,
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diterjemahkan dengan kata-kata yang berbeda54 seperti:
“bertentangan dengan kehendaknya”55 “dengan tidak kemauannya”56
atau “bukan karena kemauannya”57. Dalam rumusan Pasal 136 bis
juga terdapat kata-kata “menjadi mempunyai perasaan tidak
senang”.58 Para penerjemah W. vS. dan para penulis lainnya juga
telah menerjemahkan istilah tersebut dengan berbeda, seperti:
“merasa tersinggung”,59 “merasa tersentuh hatinya”60 atau “merasa
berkecil hati”.61 Penerjemahan-penerjemahan kata-kata tersebut
sudah jelas pasti tidak menguntungkan penegakan hukum dan justru
merugikan orang-orang yang di dakwa menghina presiden.

Kata perbuatan-perbuatan berasal dari kata-kata feitelijkheiden yang
diartikan sebagai perbuatan-perbuatan dan tidak dalam pengertian
perbuatan berupa ucapan atau yang di wujudkan dalam bentuk
tulisan.62 Berkaitan dengan hal tersebut apakah karikatur, poster
atau lukisan-lukisan bisa masuk ke dalam Pasal 136bis ini? Terhadap
masalah ini beberapa ahli yang berpendapat bahwa bentuk karikatur,
poster atau lukisan-lukisan tidaklah masuk ke dalam Pasal 136 bis
karena hal itu lebih terkait dengan istilah afbeelding,63 sedangkan
tidak masuknya afbeelding (karikatur, poster dan lain sebagainya)
dalam Pasal 136bis ini terkait dengan sejarah pembentukan KUHP
yang berlaku di Indonesia karena kata afbeelding sendiri oleh para
pembentuk UU baru dimasukkan dalam W. vS. pada tahun 1934.
Namun, penambahan kata afbeelding dalam Pasal 266 W. vS. ternyata
tidak diikuti oleh pembentuk Undang-Undang di Indonesia sehingga
dalam rumusan Pasal 315 KUHP itu hingga kini tidak terdapat kata
afbeelding.

Loc. Cit., hlm. 288.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), KUHP Terjemahan Resmi Tim
Penerjemah BPHN, Sinar Harapan, 1983, Jakarta, hlm. 61. Lihat juga Moeltjatno,
KUHP,1976, Yogyakarta, hlm. 68.
56Lihat Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus I, Alumni, 1982, Bandung, hlm. 263.
Lihat juga Budiarto-Wantjik Saleh, KUHP, Ghalia Indonesia, 1979, Jakarta, hlm. 46.
57Lihat Sianturi, Tindak Pidana di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, 1983, Jakarta, hlm.
14.
58Ibid. Dalam bahasa Belanda disebut “aanstoot nemen aan” yang mempunyai arti
sama dengan “zich ergeren over” atau “ontstemd worden”.
59BPHN, Loc. Cit., hlm. 61. Moeljatno, Loc. Cit., hlm. 68. Sianturi, Loc. Cit, hlm. 14.
60Soesilo, Op. Cit., hlm. 122.
61Dading, Loc. Cit., hlm. 263, Budiarto-Wantjik Saleh, Loc. Cit., hlm. 46.
62Kata “tulisan” dimaksudkan di sini sebagai gesrichriften. Lamintang,Op. Cit., hlm.
290.
63Menurut Noyon–Langemeijer, termasuk dalam pengertian tulisan adalah setiap
pengungkapan secara mekanis dari pemikiran dalam bentuk kata-kata. Oleh
karean itu pendapat ini menguatkan bahwa karikatur atau poster yang memuat
lukisan bukanlah tulisan atau geschriften sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
136 bis KUHP. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 137 ayat (1) KUHP yang
menyatakan bahwa ada perbedaan antara suatu geschriften dengan suatu
afbeelding atau antara suatu tulisan dengan suatu gambar.
54Lamintang,
55Lihat
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3.4. Pasal 137 KUHP: Tindak Pidana Penyebarluasan Tulisan
atau Gambar yang Berisi Penghinaan terhadap Presiden
atau Wakil Presiden
Tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambar yang berisikan
penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden itu oleh pembuat
undang-undang telah diatur dalam Pasal 137 KUHP yang
rumusannya setelah disesuaikan dengan perubahan yang ditentukan
dalam Pasal VII angka 27 UU No. 1 Tahun 1946.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 137 KUHP ini merupakan
salah satu dari sekian banyak tindak pidana dalam ilmu hukum
pidana yang dikenal dengan sebutan tindak pidana penyebarluasan.
Di dalam KUHP yang melarang orang menyebarluaskan tulisan atau
gambar yang isinya dianggap tidak pantas karena menghina,
menghasut dan sebagainya dan menjadikan tindakan-tindakan
tersebut sebagai tindak pidana, tidak hanya ada dalam Pasal 137
KUHP namun juga terdapat dalam pasal-pasal lainnya.64

Perlu diingatkan bahwa antara Pasal 137 KUHP dan Pasal 113 W. vS.
yang mengatur tindak pidana yang sama ternyata memiliki beberapa
perbedaan pokok. Oleh karena itu, dengan sendirinya juga tidak bisa
digunakan sebagai pedoman oleh hakim dalam menafsirkan
beberapa unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 137.
Kata menyebarluaskan dalam rumusan Pasal 137 tersebut oleh
beberapa ahli hukum diterjemahkan dengan kata “menyiarkan”.65
Hal ini sangat berbeda karena kata “menyebarluaskan” itu sendiri
mengandung makna bahwa tulisan atau gambar yang disebarluaskan
itu jumlahnya harus banyak atau setidak-tidaknya lebih dari satu.
Dengan demikian maka perbuatan itu memberikan kesempatan
kepada beberapa orang untuk melihat yang “satu” itu bukanlah
perbuatan menyebarluaskan.66 Menyebarluaskan suatu tulisan yang
di dalamnya terdapat penghinaan bagi Presiden dapat juga dilakukan
dengan berbagai cara, misalnya dengan memperbanyak tulisan
tersebut dengan mesin fotokopi, mesin cetak atau dengan membuat
salinan dari tulisan tersebut untuk disebarluaskan kepada orang
banyak.67

Unsur lainnya dari tindak pidana dalam Pasal 137 KUHP adalah
unsur mempertunjukkan secara terbuka. Unsur yang dalam bahasa
aslinya disebut dengan istilah openlijk tentoonstellen ini pun telah
diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan kata-kata yang
berbeda ada yang mengartikannya dengan istilah “mempertunjukkan
saja”68 ada pula yang menerjemahkan dengan istilah
64Lihat

Pasal 144, 161, 163, 282, dan 321 KUHP.
Op. Cit, hlm. 61; Moeltjatno, Op. Cit., hlm. 68; Sianturi K.,Tindak Pidana, hlm.
14; Dading, Hukum Pidana I, hlm. 263; Budiarto-Wantjik Saleh, KUHP, hlm.
46memakai kata menyebarkan.
66Lamintang, Op. Cit., hlm. 303.
67Ibid., hlm 304.
68BPHN, Op. Cit., hlm 62; Moeltjatno, Op. Cit., hlm 68.
65BPHN,
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“mempertunjukkan sehingga kelihatan oleh umum”69 atau istilah
“mempertontonkan saja”70 atau dengan istilah “secara terbuka
mempertunjukkan.”71

Untuk unsur, “menempelkan” atau aanslaan, unsur ini pun
seharusnya diartikan sebagai menempelkan secara terbuka yang
artinya menempelkan suatu tulisan atau gambar tersebut di suatu
tempat atau dengan cara sedemikian rupa sehingga tulisan atau
gambar tersebut dapat dilihat dengan jelas oleh setiap orang yang
melihatnya.72

Unsur penting lainnya dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal
137 ayat (1) KUHP adalah yang disebut dengan een geschrift of een
afbeelding atau suatu tulisan atau gambar. Menurut Prof, Noyon, yang
dimaksud tulisan adalah setiap perwujudan secara mekanis dari
pemikiran dengan kata-kata, perwujudan tersebut tidak perlu selalu
harus dilakukan dengan pena atau pensil, melainkan juga dapat
dilakukan dengan cetakan, dengan ukiran, dan lain-lain,73 sedangkan
gambar tidak perlu diartikan sebagai gambar seseorang atau sebuah
potret melainkan cukup jika di dalamnya menunjukkan pemikiran
yang sifatnya menghina.74
3.5. Putusan Mahkamah Kontsitusi atas Pasal 134, Pasal 136
bis, dan Pasal 137 KUHP

Pada 4 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan
atas dua permohonan pengujian terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis,
dan Pasal 137 KUHP. Permohonan pertama diajukan oleh Eggi
Sudjana, yang mendalilkan bahwa Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP
bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, sedangkan permohonan
kedua diajukan oleh Pandapotan Lubis yang mendalilkan bahwa
Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD
1945, khususnya pada prinsip persamaan di depan hukum; Pasal 27
ayat (1) prinsip kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan Pasal 28 juncto Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3),serta
prinsip bahwa seseorang harus menghormati hak asasi manusia
orang lain pada Pasal 28J UUD 1945.

Atas dua permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan
bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan
dengan UUD 1945, serta menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis,
dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum

Op. Cit., hlm 264. Budiarto-Wantjik Saleh, Op. Cit., hlm 46, Wirjono
Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Eresco, 1967, Bandung, hlm. 200.
70Soesilo, Loc. Cit., hlm. 122.
71Sianturi, Loc. Cit., hlm 14
72Lamintang, Op. Cit, hlm. 309. Jika kata aanslan tersebut tidak diartikan sebagai
openlijk aanslan atau menempelkan secara terbuka maka setiap perbuatan
menempelkan suatu tulisan atau gambar dimanapun yang menghina presiden,
misalnya dalam album atau kamar tidur maka akan terkena oleh pasal ini.
73Ibid., hlm 310.
74Ibid.
69Dading,
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mengikat.Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
013-022/PUU-IV/2006tersebut menyatakan:

“Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para Pemohon
terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana
diajukan, telah terjadi (dan berlaku mengikat) perubahan ketiga
UUD 1945. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, ”Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.” Kedaulatan atau sovereignty berada pada rakyat
dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara
langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab
kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak
dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan
rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang
menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai
manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan
hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan
Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege
hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat
banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Kecuali secara
prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu
dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137
KUHPidana
bisa
menimbulkan
ketidakpastian
hukum
(rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu
protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau
penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal
dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya
komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD
1945;
Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137
KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan
menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap
tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat
hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan.
Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal
28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya
diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUHPidana manakala
penghinaan (beleediging) ditujukan dalam kualitas pribadinya,
dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada
Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (als
ambtsdrager);
Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207
KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau
27

Putusan tersebut merupakan hal yang penting bagi kehidupan
demokrasi di Indonesia. Hal Ini terkait dengan penggunaan pasal-pasal
tersebut yang dalam perjalanan bangsa Indonesia ternyata memiliki
sejarah kelam. Seringkali, pasal-pasal ini digunakan untuk proteksi
kepentingan pemerintah yang diwakili oleh presiden dan wakil
presiden. Pada masa orde baru, konsep martabat presiden dan
wakil presiden kemudian berubah menjadi “perlindungan kebijakan
pemerintah” oleh karena itu siapa yang melakukan kritik,
demonstrasi dan kegiatan berpendapat dipersamakan dengan
melakukan penghinaan terhadap presiden sekaligus dianggap
sebagai antipemerintah. Akibatnya bisa di duga, produk hukum ini
sering dijadikan jerat untuk warga negara baik individu maupun
kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.75

Oleh karena itu,pasal-pasal ini sering disebut dengan pasal-pasal lese
majeste karena sesuai dengan praktik dan pengunaannya. Lese
majeste diartikan sebagai hukum yang bermaksud menempatkan
pemimpin negara tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh
dikritik.76

Ignatius Haryanto, Kejahatan Negara, Elsam, 2003, Jakarta, hlm. 1.
Human Rigths Wacth, Kembali Ke Orde Baru Tahanan Politik di bawah
kepemimpinan Megawati, 2003.

75Lihat
76Lihat
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hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Untuk rumusan Pasal 266 ayat (1) R KUHP perlu dicermati
bebeberapa
elemen
penting
yakni:
(i)
menyiarkan,
mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar; (ii)
terlihat oleh umum; (iii) memperdengarkan rekaman; (iv) terdengar
oleh umum; (v) yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil
Presiden; dan (vi) dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau
lebih diketahui umum. Tidak ada penjelasan yang otentik mengenai
elemen pasal tersebut dalam R KUHP ini, karena penjelasannya saja
hanya menyatakan cukup jelas. Mungkin menurut para perumus,
penjelasan atas elemen-elemen tersebut dapat ditemukan dalam
pasal-pasal lainnya di R KUHP yakni yang terdapat dalam Bab XIX
mengenai Tindak Pidana Pencemaran Pasal 529-536 maupun dalam
doktrin-doktrin seperti yang dijelaskan di Pasal 136 dan 137 KUHP
di atas. Hal ini tentunya mengakibatkan banyaknya penafsiran dan
mengulang problematik pasal-pasal di dalam KUHP.
Tabel 4.
Pengulangan Pasal Problematik dalam RKUHP

Tindak
Pidana
Pencemaran
Pasal 529

Keterangan
 Setiap orang yang dengan lisan menyerang
kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara
menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal
tersebut
diketahui
umum,
dipidana
karena
pencemaran.

 Jika dilakukan dengan tulisan atau gambar yang
disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat
umum, pembuat tindak pidana dipidana karena
pencemaran tertulis.

Fitnah
Pasal 530

Penghinaan
Ringan
Pasal 532

 Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran
tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud nyatanyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena
terpaksa untuk membela diri.
Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 529 diberi kesempatan membuktikan
kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat
membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan
dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah.
Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan
tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka
umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang
yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan
34

pelaku tindak pidana dalam Pasal 134 KUHP diancam hukuman lebih
berat (paling lama enam tahun) sementara ancaman hukuman
penjara bagi pelaku penghinaan menurut Pasal 310 KUHP diancam
hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam Pasal 265 dan Pasal 266 R KUHP, ancaman hukuman untuk
kejahatan ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Kategori IV, sedangkan untuk pasal
terkait yakni Pasal 529 R KUHP hanya diancam maksimal 1 tahun,
begitu pula dengan Pasal 532 diancam maksimal 1 tahun. Ini
membuktikan bahwa penghinaan terhadap martabat Presiden dan
Wakil Presiden diancam pidana yang berbeda (lebih berat)
dibandingkan dengan tindak pidana penghinaan lainnya (Bab XIX)
dalam R KUHP.
4.4.4. Tidak Tepat Lagi Diberlakukan dalam Konteks Politik
Saat ini

Penghinaan yang dimaksud Pasal 265 R KUHP dan Pasal 266 R KUHP,
seharusnya mempergunakan pengertian yang berkembang dalam
masyarakat. Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai
sosial dasar (fundamental social values) dalam masyarakat
demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi
digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan
pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah
(pusat dan daerah). Oleh karena itu, delik penghinaan khusus
terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya tidak diperlukan
lagi, cukup dengan adanya Pasal 529-539 (Bab XIX Tindak Pidana
Penghinaan) R KUHP.

Penting dikemukakan penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusannya dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan
Pasal 137 KUHP, yakni: “Dalam suatu negara republik, kepentingan
negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi Presiden (dan Wakil
Presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja dalam suatu
negara kerajaan.86 Berkenaan dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan
Pasal 137 KUHP maka perlu diingat Pasal V Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 yang merupakan toets steen (batu penguji) tentang
relevansi dan raison d’etre pasal-pasal KUHP. Pasal V Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1946 dimaksud menyatakan, “Peraturan hukum
pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat
dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia
sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus
dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.”87
Perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi,
”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan atau sovereignity berada pada
86Ibid.
87Ibid.
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Pasal-pasal tersebut juga berpeluang menghambat hak atas
kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi
sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat
hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal
dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal
28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.91

91Mahkamah

Konstitusi dalam pertimbangannya, dengan tegas telah menyatakan
bahwa: Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang demokratis, berbentuk
republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia
sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, sudah tidak relevan jika dalam
KUHP-nya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal
137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan
mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip
kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHP yang merupakan upaya
pembaharuan KUHP warisan kolonial juga seharusnya tidak lagi memuat pasalpasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137
KUHPidana.
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BAB V
Penutup
Dalam pertimbangannya, dengan tegas Mahkamah Konstitusi telah
menyatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum yang
demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta
menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan
dalam UUD 1945, sudah tidak relevan jika dalam KUHP nya masih
memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137
yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi
kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan
informasi, dan prinsip kepastian hukum, sehingga, dalam R KUHP
yang merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan kolonial juga
seharusnya tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau
mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP.92

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas pencabutan pasal-pasal
tersebut tentunya memberikan kontribusi penting bagi reformasi
hukum pidana di Indonesia. Hal ini nantinya terkait pula dengan
rencana reformasi KUHP93 karena jika dilihat dalam R KUHP, pasalpasal yang terkait dengan tindak pidana martabat presiden masih
dirumuskan dalam Buku II dalam Bab II, Tindak Pidana Terhadap
Martabat Presiden Dan Wakil Presiden, Bagian Kesatu mengenai
Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dan Bagian
Kedua, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yakni
dalam Pasal 264 s/d Pasal 266.
Pasal 264
Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden,
yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 265
Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil
Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 266
(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau
menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh
umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar
oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau
92Menurut

Mahkamah Konstitusi: “Terlebih lagi, jika ancaman pidana terhadap
pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara ini, dapat pula
dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi
jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun
atau lebih”.
93Lihat R KUHP, Depkumham, tahun 2005.
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Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui
atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Kategori IV.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan
profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak
adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Pasal-pasal yang ada dalam R KUHP tersebut memiliki karakter yang
sama dengan pasal-pasal tindak pidana martabat presiden dalam
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP.94 Oleh karena itu
terkait dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi maka pasal-pasal
dalam R KUHP ini sebaiknya pun dihilangkan pula oleh tim perumus
R KUHP pemerintah.Akhir kata, putusan tersebut telah membantu
negara ini menjaga agar pasal-pasal pidana KUHP tidak dijadikan
sebagai alat represi penguasa, tidak lagi melanggar hak-hak asasi
yang secara tegas dicantumkan dalam konstitusi tetapi justru untuk
melindungi hak dan martabat warganegaranya.

Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, Pasal-Pasal Proteksi
Negara dalam RUU KUHP, ELSAM-Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007, Jakarta.

94Lihat,

42

Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan
Hukum Negara, Sinar Grafika, 2010, Jakarta.

Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1983,
Bandung,
Moeltjatno, KUHP, 1976, Yogyakarta.

Sianturi, Tindak Pidana di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, 1983,
Jakarta.

Soesilo, KUHP, Politea, 1996, Bogor.
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Profil Penulis

Supriyadi Widodo Eddyono, saat ini aktif sebagai peneliti senior
dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di
Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dan Koalisi Perlindungan Saksi.

Fajrimei A Gofar, pernah menjadi anggota tim observer Pengadilan
HAM ELSAM. Pernah bekerja sebagai staf pengembangan program di
HuMA dan menjadi peneliti pada ELSAM. Selain aktif menulis di
berbagai media nasional, penulis terlibat dalam berbagai studi dan
riset mengenai isu-isu hak asasi manusia, hukum kritis, amandemen
konstitusi serta isu sosial politik kontemporer lainnya.

Syahrial Martanto Wiryawan, Saat ini menjabat sebagai peneliti
senior di ICJR dan Tenaga Ahli Divisi Perlindungan saksi dan korban
di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia.
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Profil Editor

Luthfi Widagdo Eddyono, mendapatkan pendidikan sarjana hukum
internasional Universitas Gadjah Mada (2005) dan master hukum
tata negara Universitas Indonesia (2009). Aktif pada kegiatan Ikatan
Peneliti Hukum Indonesia dan Center for Democratization Studies.
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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

Sekertariat
Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan – 12510
Phone/Fax : 0217945455
Email : infoicjr@icjr.or.id
http://icjr.or.id | @icjrid
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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
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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, Arus
Pelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH
Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara,
WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT
Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:
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Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan – 12510
Phone/Fax : 0217945455
Email : infoicjr@icjr.or.id
http://icjr.or.id | @icjrid

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),
Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Indonesia – 12510
Phome/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519
Email. office@elsam.or.id
Laman. www.elsam.or.id
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Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat
Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan UndangUndang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP)
berada dalam Buku II Bab II Pasal Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden. Di Bagian
Kedua, norma penghinaan terhadap Presiden dan Wakil
Presiden terdapat dalam Pasal 265 dan Pasal 266 R KUHP.
Bila diamati pasal-pasal yang ada dalam R KUHP tersebut
ternyata tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal-pasal
tindak pidana martabat presiden dalam Bab II KUHP,
yakni Pasal 134, Pasal136 bis, dan Pasal137 KUHP.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUUIV/2006 telah menyatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum yang
demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung
tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, sudah
tidak relevan jika dalam KUHP-nya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134,
Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum,
mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan
informasi, dan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, dalam RKUHP yang
merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan kolonial juga seharusnya tidak
lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal
136 bis, dan Pasal 137 KUHP.
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