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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia memiliki konstitusi sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 

ayat 3, menghendaki segala jenis tingkah laku kehidupan berbangsa dan 

bernegara harus memiliki legal basic atau dasar hukum yang jelas untuk 

menjamin adanya perlindungan dan kepastian hokum.
1
 Dalam aspek 

perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, setiap orang harus 

dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan 

sebaliknya presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Penegak hukum harus berpegang pada asas due process of law yakni 

setiap bentuk tindakan penegak dan penerapan hukum harus sesuai dengan 

persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum. Hal ini agar proses 

hukum yang dilakukan secara bermartabat dan sejalan dengan penegakan Hak 

Asasi Manusia melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak Pasal 

17 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2
 

Secara teoritis hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi 

seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki 

sifat tidak dapat ditawar lagi non derogable rights.
3
 Artinya, hak yang 

melekat pada diri seseorang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu 

anugrah Tuhan yang harus dijaga, di hormati, dan dilindungi. 
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Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia merupakan upaya untuk menjaga 

keselamatan dan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan 

antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga 

upaya melindungi, menghormati, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, aparatur 

pemerintahan baik sipil maupun militer, dan negara. 

Human rights merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, dimana 

manusia dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.
4
 Hak bersifat universal yang 

berarti melampaui batas-batas negara, kebangsaan, dan ditujuk pada setiap 

orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun 

penyandang cacat (disabilitas) dan sebaliknya. Dikatakan universal karena 

hak ini dinyatakan sebagai bagian daripada kemanusiaan setiap sosok 

manusia, tak peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang 

kultural maupun agama atau kepercayaan spiritualitasnya.
5
 

Dewasa ini dalam bermasyarakat norma dan nilai digunakan untuk 

menghakimi perilaku setiap manusia. norma-norma dipraktekan selama 

mereka konsisten dengan ajarannya dan perintahnya. Nilai ini membentuk 

pola yang diinginkan secara sosial dibenarkan oleh masyarakat. Nilai-nilai 

ini, dapat dibagi menjadi dua bagian, positif dan negatif.
6
 Apabila dilihat dari 

sudut pandang Hak Asasi Manusia. Jika dicermati belakangan ini banyak 

terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas kebebasan 

berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan dari diskriminasi, 

khususnya terhadap kaum minoritas. Sebagai bagian dari negara yang 

berideologi Pancasila.
7
 

Indonesia harus melindungi hak kebebasan berpendapat guna 

menjalankan ideologi tersebut. Secara umum demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam 
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pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dengan 

penunjukan seseorang yang diberikan wewenang untuk mengurus atas nama 

mereka dalam beberapa urusan yang menyangkut semua warga negara itu, 

sesungguhnya terjadi penyerahan sebagian hak warga negara untuk mengurus 

diri sendiri kepada orang yang dipilih atau ditunjuk untuk melakukan 

pengurusan kepentingan umum untuk kebaikan bersama.
8
 

Pengakuan terhadap prinsip demokrasi dan hak atas kebebasan 

menyampaikan pendapat tidak hanya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28F, 

tetapi juga sudah dimuat dalam beberapa Perundang-Undang Pasal lainnya, 

Diantaranya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
9
 Perubahan atas 

pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Resolusi 

Majelis Umum 2200 A XXI), kemudian terdapat pengaturan dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
10

 

Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia mengatur didalam Pasal 44 „Ketiap orang baik sendiri maupun 

bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan 

atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang 

bersih, efektif, dan efesien, baik dengan lisan maupun tulisan dengan 

ketentuan Perundang-Undangan‟.
11

 

Bung Karno mengatakan bahwa manusia Indonesia harus beragama 

secara beradab, menekankan prinsip Ketuhanan yang berkeadaban atau 

Ketuhanan yang berkebudayaan, dalam arti orang yang mengaku beragama 
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harus memiliki budi pekerti luhur dan sikap saling menghormati satu sama 

lain. 

Agama merupakan suatu ajaran tentang Tuhan bagi penganutnya, agama 

berisikan suatu ajaran-ajaran dan tindakan mengenai kebenaran tertinggi dan 

mutlak tentang sebuah eksistensi manusia atau petunjuk hidup didunia 

maupun diakhirat. Karena itu dapat menjadi bagian dan inti dari nilai-nilai 

yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi 

pendorong serta pengontrol bagi perilaku anggota masyarakat untuk tetap 

berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.
12

 

Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur kebebasan beragama. Hal 

ini juga dituangkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi „Setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali‟.
13

  

Dalam Penjelasan Pasal 28E ayat 1 ini setiap warga negara bebas 

memeluk agama yang mereka kehendaki atau yang mereka anggap benar dan 

sebagai umat beragama harus menghormati perbedaan itu, jangan sampai di 

karenakan berbeda agama menimbulkan perpecahan antar golongan, karena 

merugikan Bangsa dan Negara. 

Ditegaskan pula pada Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi „Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu‟.
14

 

Dari Pasal 29 ayat 2 dijelaskan ideologi negara Indonesia adalah 

Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu segala kegiatan di negara 

Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu besifat 

mutlak. bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaanya 

sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa 
                                                           

12
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melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama 

memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu 

setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. 

John Locke berpendapat Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang 

diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang 

dikodrati.
15

 Dalam realitasnya agama akan terus mengiringi kehidupan 

manusia sepanjang akhir hayatnya. Fenomena ini menyadarkan bahwa baik 

agama maupun manusia tidak dapat dipisahkan, keduanya saling 

membutuhkan layaknya simbiosis mutualisme. 

Penistaan agama merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Apapun 

penyebabnya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada 

pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak 

dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, 

masyarakat, bangsa dan umat manusia. 

Menyadari bahwa dunia dicengkram oleh adanya rasisme. Rasisme 

dalam sejarah perjuangan umat manusia telah meninggalkan luka-luka yang 

dalam dan menimbulkan adanya masyarakat yang semakin kurang 

bersahabat, dan saling bermusuhan. Penghacuran akan suatu ras atau adanya 

diskriminasi menunjukkan bahwa adanya manusia dibedakan lantaran segi 

luarnya. Manusia kurang dihargai, tetapi lebih dipandang dan dinilai hanya 

penampakan fisik.
16

 

Persoalan mengenai penodaan atau penistaan agama mendapat perhatian 

masyarakat dan penegak hukum baik nasional atau pun internasional seiring 

dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas Hak Asasi 

Manusia, bahwa ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan 

harkat dan martabat kemanusiaan. 
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September 2018, pukul 20.40 wib. 

16
Martino Sardi, Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi, Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, h. 

86. 

UPN VETERAN JAKARTA

https://www.zonareferensi.com/


6 
 

 
 

Ujaran kebencian Hate speech mendorong terjadinya kebencian kolektif, 

penghasutan, diskriminasi, kekerasan, bahkan pada tingkat paling 

mengerikan, pembantaian etnis, terhadap kelompok masyarakat khususnya 

budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Ujaran 

kebencian dapat ditangani dengan baik karena mempunyai prinsip berbangsa 

dan bernegara. 

Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman 

kelompok dalam bangsa ini, pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk 

ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh polri selaku 

aparat negara yang mengemban tugas memelihara dan menjaga ketertiban 

masyarakat, penegak hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sebelum 

terjadi tindak pidana  sebagai akibat dari ujaran kebencian. Peraturan tentang 

penodaan terhadap agama di Indonesia diatur melalui instrumen Penetapan 

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Kemudian berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 status hukumnya ditingkatkan menjadi 

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 ini sangat singkat isinya, 

karena hanya berisi 5 Pasal. 

Menurut Mahendratta memandang rumusan tersebut sudah saatnya 

direvisi dengan rumusan sanksi pidana yang lebih berat sehingga dapat 

menimbulkan efek jera untuk meredam aliran-aliran sesat.
17

 Pasal 1 ketentuan 

ini menyatakan bahwa: 

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 

menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan 

penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau 

melakukan kegiatan-kegiatan agama yang menyerupai kegiatan-kegiatan 
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diakses tanggal 29 September 2018, pukul 22.08 wib. 

UPN VETERAN JAKARTA



7 
 

 
 

keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang 

dari pokok-pokok ajaran agama itu.
18

 

Sesungguhnya apabila diperhatikan penjelasan Undang-Undang itu yang 

merupakan suatu kesatuan dengan batang tubuh Undang-Undang-nya, maka 

dapat di pahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama hanya mengatur forum 

externum
19

 kebebasan beragama karena tujuan Undang-Undang ini bukanlah 

untuk intervensi Pemerintah/negara terhadap agama, atau aspek-aspek doktrin 

agama, atau penafsiran agama, melainkan bertujuan untuk memupuk dan 

melindungi ketentraman beragama. Sebagaimana disebut pada Butir 4 

penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan atau Penodaan Agama tersebut. 

Dengan kata lain, Undang-Undang diatas adalah bagian dari upaya 

negara atau pemerintah untuk mencegah terjadinya benturan umat beragama 

dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat yang dapat 

terganggu karena adanya polarisasi dan pertentangan dalam masyarakat yang 

terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Bahkan pada 

Butir 2 dan 3 Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa 

Undang-Undang itu diperlukan untuk memelihara persatuan nasional dan 

persatuan bangsa. Tentu saja, tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan nasional adalah tugas 

dan kewajiban negara yang sah dan legal.
20

 

Pasal 2 ayat 1 Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 

diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu 

didalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri 

Dalam Negeri. Ayat 2 Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan 

oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik 

                                                           
18

Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan Penodaan Agama Pasal 1. 
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Mushi Adam, Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama, 

PT. Lsik Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015, h. 179. 
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Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau 

aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah 

Presiden mendapat Pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung 

dan Menteri Dalam Negeri.
21

 

Pasal 3 Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama 

bersama-sama Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden 

Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, 

organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-

ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota 

pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana 

penjara selama-lamanya 5 tahun.
22

 

Akhir-akhir ini isu agama menjadi isu yang sangat menarik dalam 

perbincangan. Beberapa waktu lalu publik sedang memperbincangkan topik 

yang sedang hangat. Hal ini tidak terlepas dari pernyataan Gubernur DKI 

Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama. Seperti marak di youtube dan juga 

berita dalam pidato di kepulauan seribu yang mengatakan bahwa isi Al-

Qur‟an surah Al-Maidah ayat 51 sebagai pembodohan. 

Tentu hal ini menimbulkan reaksi keras dikalangan umat Islam yang 

merasa kitab suci dilecehkan. Sejumlah kalangan membawa masalah ini 

keranah hukum dengan tuntutan penistaan agama. Dengan adanya isu tersebut 

maka umat islam melakukan aksi besar-besaran yang digelar di Jakarta untuk 

menuntut Basuki Tjahaja Purnama sebagai penistaan agama. Dari berbagai 

media yang mengemas berita tersendiri, ada yang pro dan kontra. Ada yang 

condong bahwa aksi tersebut ditunggangi oleh aktor politik. Adapula yang 

memberikan sisi positif  dan ada juga yang memberi sisi negatif. 

Dalam headline berita koran kompas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok 

resmi ditetapkan sebagai tersangka, terkait dugaan penistaan agama. Peristiwa 

dugaan penistaan agama ini bermula saat Basuki Tjahja Purnama sedang 

kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016. Saat 
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berpidato di hadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk 

memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai surat Al Maidah 

ayat 51 yang menuai kontroversi publik.
23

 Pada Kamis, 6 Oktober 2016, 

video Basuki Tjahja Purnama yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 itu 

viral di media sosial lewat jejaring facebook milik Buni Yani. Video tersebut 

lantas memicu kemarahan sebagian besar umat Islam. 

Hal ini berlanjut besoknya Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir 

Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi 

Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim. Karena diduga melakukan tindak pidana 

penghinaan agama. Setelah menjadi sorotan, pada Senin, 10 Oktober 2016, 

Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Dia 

menyatakan tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Tetapi pernyataan 

Ahok terkait dugaan penistaan agama masih mengundang reaksi, demonstrasi 

pun pecah di depan balai kota DKI Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2016. 

Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada Senin, 24 

Oktober 2016 untuk memberi klarifikasi terkait pernyataannya di Kepulauan 

Seribu. Karena, kekecewaan masyarakat atas dugaan penistaan agama 

tersebut nyatanya tak terbendung lagi. Pada hari Jumat, 4 November 2016, 

massa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik ibukota termasuk 

kawasan ring 1 Istana Negara.
24

 

Mengatas namakan kebebasan demokrasi, massa turun ke jalan menuntut 

proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama segera 

dituntaskan. Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka dialog dengan perwakilan 

demonstran. Pemerintah menjanjikan proses hukum Ahok akan dilakukan 

dengan cepat dan transparan. 

Setidaknya sudah 22 saksi yang telah diperiksa, terdiri dari 10 saksi ahli 

dari tiga bidang yaitu ahli bahasa dari UGM, ahli agama dari MUI dan ahli 

hukum pidana dari UI dan Universitas Islam Indonesia. 12 saksi lain adalah 

pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta, warga Kepulauan Seribu dan Staf 

                                                           
23

“Pernyataan Ahok Menuai Kontroversi Publik”, Kompas. Edisi 5 November 2016, h. 1. 

24
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Ahok. Bareskrim Polri pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka 

pada hari Selasa, 15 November 2016. Meski awalnya terbuka, gelar perkara 

yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung tertutup. Gelar perkara ini 

dihadiri kelompok pelapor dan kelompok terlapor. Dari pelapor hadir 

sejumlah saksi ahli, termasuk di antaranya pemimpin FPI Rizieq Shihab. 

kemudian pada hari Rabu, 16 November 2016, Ahok resmi ditetapkan 

sebagai tersangka. 

Kasus yang penulis ambil sebagai contoh untuk penelitian adalah kasus 

mengenai tindak pidana Penistaan Agama, Undang-undang yang 

memperkenalkan bentuk tindak pidana yakni tindak pidana penodaan agama 

tertuang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 156a.
25

 

Tetapi, penggunaan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap 

tidak bisa dilakukan secara langsung, namun harus dilakukan melalui 

beragam tindakan administratif yakni berupa penangkapan. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkannya sebagai 

bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: “Penerapan hak asasi manusia 

terhadap sanksi pidana pelaku penistaan agama (Studi kasus putusan 

nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama 

Menurut Hak Asasi Manusia? 

2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan 

Agama Menurut Hak Asasi Manusia dalam Kasus Basuki Tjahaja 

Purnama? 

1.3. Ruang Lingkup Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar didalam 

menguraikan permasalah yang penulis akan bahas tidak terlalu luas sehingga 

pembahasannya akan menjadi terarah dan mengkerucut, penelitian ini akan 
                                                           

25
Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau 

melakukan perbuatan : Pertama, yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  

atau  penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kedua, dengan  maksud  supaya  

orang  tidak  menganut  agama  apapun  juga,  yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 
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difokuskan pada objek penistaan agama, penulis membatasi hanya lingkup 

penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan yang hendak 

dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah: 

1) Tujuan Objektif 

a) Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi pidana 

terhadap pelaku penistaan agama berdasarkan hak asasi 

manusia. 

b) Untuk mengetahui dasar pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku penistaan agama. 

2) Tujuan Subjektif 

a) Untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan dalam 

memperluas aspek hukum dalam teori dan praktek, 

khususnya dalam bidang Hukum Pidana. 

b) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh 

gelar sarjana dalam bidang ilmu Hukum fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 

B. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik 

secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya : 

1) Secara Teoritis, Memberikan pemahaman yang komperhensif 

tentang beberapa kekurangan penerapan sanksi pidana terhadap 

pelaku Penistaan Agama menurut Hak Asasi Manusia sehingga 

dapat menghindari sikap apriori yang tidak benar. 

2) Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber 

informasi bagi seluruh komponen masyarakat sehingga mereka 

dapat memahami Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 
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Penistaan Agama Menurut Hak Asasi Manusia dalam Kasus Basuki 

Tjahaja Purnama. 

1.5. Kerangka Teori Dan Konseptual 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Sebuah konsep bahwa seseorang bertanggung jawab secara 

hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung 

jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila 

perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
26

 Dalam 

bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai 

responsibility, atau criminal liability. 

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya 

menyangkut persoalan hukum semata, melainkan menyangkut nilai-

nilai moral atau kesusilaan yang dianut oleh masyarakat atau 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar 

pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.
27

 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 

melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi delik dalam 

undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi 

syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu 

adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan 

mempunyai kesalahan atau bersalah subjective guilt. 

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan 

sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan 

secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena 

perbuatannya.
28

 Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah 

                                                           
26

Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 

Bandung, 2006, h. 95. 

27
Hanafi dan Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 

2015, h. 16. 

28
Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan I, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, h. 33. 
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perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan 

perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini 

adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh 

hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang 

dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat 

perbuatan tersebut,  dapat dikatakan celaan subjektif adalah orang 

yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan 

hukum. 

Chairul Huda berpendapat bahwa dasar tindak pidana adalah asas 

legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar 

kesalahan, hal ini berarti bahwa seorang akan mempunyai 

pertanggungjawaban pidana bila melakukan perbuatan yang salah dan 

bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya suatu bentuk 

mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu 

perbuatan tertentu yang telah disepakati.
29

 

Pertanggungjawaban pidana common law system selalu dikaitkan 

dengan mens rea atau sikap batin pelaku perbuatan pidana dan 

pemidanaan punishment. Pertanggungjawaban pidana memiliki 

hubungan dengan kemasyarakatan yakni hubungan 

pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini 

pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga 

pertanggungjawaban memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam 

masyarakat tidak terjadi tindak pidana. 

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law 

system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban 

pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yakni suatu pikiran yang 

salah a guilty mind. Guilty mind mengandung arti sebagai suatu 

kesalahan yang subjektif, seseorang dinyatakan bersalah karena pada 

                                                           
29

Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan II, PT. Kencana Persada Media Group, 

Jakarta, 2006, h. 68. 
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diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang 

tersebut bertanggungjawab. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara 

jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. 

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering 

menyebutkan kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak 

dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya 

penjelasan lebih lanjut mengenani kesalahan kesengajaan maupun 

kealpaan, tetapi berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum 

mengenai pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut 

mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan 

yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memindahkan 

pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti 

melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang 

disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.
30

 Dalam hal 

pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari peranan hakim untuk 

membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu 

sendiri sebab apabila unsur-unsur tidak dapat dibuktikan 

kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban. 

Istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus 

hukum, yakni liability dan responsibility. Liability merupakan istilah 

hukum yang menunjuk pada semua karakter risiko atau tanggung 

jawab, yang pasti, bergantung atau mungkin meliputi semua karakter 

hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, 

ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk 

melaksanakan Undang-Undang. 

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, 

dan kecakapan meliputi kewajiban bertanggung jawab atas Undang-

                                                           
30

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit, h. 52. 
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Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan 

praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, 

yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek 

hukum, sedangkan istilah responsibility menunjukan pada 

pertanggungjawaban politik.
31

 

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan 

pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam 

pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu 

asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena 

sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas 

ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana 

pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana 

jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini mengenai 

dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah 

dilakukannya. 

Seseorang dapat diminta pertanggungjawabkannya apabila 

seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan 

melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas 

mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan kurungan pidana kalau hal tersebut tidak terlebih 

dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud 

dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dikatakan diminta 

pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur. 

Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 

menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut 

tidak boleh surut. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum hakikatnya merupakan tujuan utama dari 

hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang 

telah dilakukan mengenai hukum sejak Montesquieu mengeluarkan 

gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. 

                                                           
31

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 

335-337. 
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Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma 

adalah pernyataan yang menekankan aspek das sollen atau 

„seharusnya‟, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa 

yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia 

yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang 

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam 

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi 

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.
32

 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) 

nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
33

 

1) Asas kepastian hukum rechtmatigheid. Asas ini meninjau dari 

sudut yuridis. 

2) Asas keadilan hukum gerectigheit. Asas ini meninjau dari 

sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk 

semua orang di depan pengadilan. 

3) Asas kemanfaatan hukum zwechmatigheid atau doelmatigheid 

atau utility. 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum 

dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada 

kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan 

kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa 

summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux yang artinya 

adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat 

menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan 

                                                           
32

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Kencana Persada Media Group, 

Jakarta, 2008, h. 158. 

33
“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. diakses tanggal  

28 Desember 2018, pukul 16.45 wib. 
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merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang 

paling substantif adalah keadilan.
34

 

Utrecht berpendapat kepastian hukum mengandung dua 

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak 

boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
35

 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik 

yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, 

yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang 

mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya 

kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain 

dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian 

hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari 

aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan 

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-

mata untuk kepastian.
36

 

B. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini akan diuraikan suatu pengertian definisi-definisi 

atau serangkaian kerangka konsepsi terpadu,
37

 kerangka konseptual 

merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti dalam penulisan hukum 

                                                           
34

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang 

Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59. 

35
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1999, h. 23. 

36
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit 

Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83. 

37
Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Cetakan III, Universitas Indonesia-Press, 

Jakarta, 2015, h. 133. 
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suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan pengarah atau 

pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali masih 

bersifat abstrak sehingga perlu definisi-definisi operasional yang menjadi 

pegangan dalam proses penelitian,
38

 mengenai suatu istilah sebagai 

batasan dalam penafsiran yang tertuang dalam penelitian ini, antara lain : 

1) Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia human rights merupakan sesuatu yang melekat 

pada manusia, dimana manusia dikaruniai akal pikiran dan hati 

nurani. Hak bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas 

negara, kebangsaan, dan ditujuk pada setiap orang baik miskin 

maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang 

cacat (disabilitas) dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak ini 

dinyatakan sebagai bagian daripada kemanusiaan setiap sosok 

manusia, tak peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar 

belakang kultural maupun agama atau kepercayaan spiritualitasnya.
39

 

2) Penerapan Hak Asasi Manusia 

Merupakan sebuah konsep, ide, pemikiran yang dipergunakan 

sebagai bentuk penjelasan. Dimana individu meraih hak-haknya 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dan di 

implentasikan kedalam kehidupan bermasyarakat. 

3) Sanksi Pidana 

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah 

kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat 

akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena 

hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu 

jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan 

terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana 

yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. 

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk 

                                                           
38

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 29. 

39
Soetandyo Wignjosoebroto, ibid. h. 1. 

UPN VETERAN JAKARTA



19 
 

 
 

merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak 

jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari 

kebebasan manusia itu sendiri.
40

 Pidana adalah penderitaan atau 

perbuatan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. 

4) Penistaan Agama 

Merupakan tindakan perbuatan tutur kata, atau sikap yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi 

dalam bentuk provokasi, penghinaan, penghujatan, atau 

ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat 

istiadat, dan keyakinan suatu agama. Dengan tujuan sengaja atau 

tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan 

agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan 

lain tersinggung.
41

 

1.6. Metode Penelitian 

A. Jenis Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang disebut juga dengan metodologi research, 

menurut Sutrisno Hadi.
42

 Diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan menggunakan 

metode-metode ilmiah, yakni sebagai berikut: 

1) Penelitian Kepustakaan (library research) 

Dalam penelitian ini objek yang diteliti dan dianalisis mengunakan 

metode Yuridis Dogmatis yakni menggunakan hubungan serta 

perbedaan dari objek yang diselidiki didasarkan pada faktor-faktor 

yang ada dalam lapangan ilmu hukum itu sendiri serta data sekunder 

                                                           
40

Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila, Bandar 

Lampung, 2009, h. 8. 

41
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berupa perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen 

lainnya yang ada relevensinya dengan penyusunan skripsi ini.
43

 

2) Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data yang di peroleh dengan 

cara: 

a) Studi Dokumen 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-

buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan 

ini. 

b) Analisa Data 

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan 

isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. 

c) Teknik Penulisan Data 

Penulisan mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian 

komperhensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta. 

B. Pendekatan Masalah 

Penulisan hukum yang akan ditulis ini menggunakan pendekatan 

Undang-Undang statue approach kemudian pendekatan kasus case serta 

pendekatan Penegakan Hukum. Pendekatan Undang-Undang statue 

approach menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 

pendekatan kasus case berdasarkan Putusan Nomor 

1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr Basuki Tjahaja Purnama, dan pendekatan 

penegakan hukum dari pertimbangan hakim. dilakukan dengan menelaah 

semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.
44
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Hardijan Rusli, Metode penelitian Hukum Normatif Bagaimana? Law Review, Fakultas 
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C. Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.
45

 Sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

kuantitatif.
46

 Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh 

pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan dan putusan penagadilan. Bahan hukum 

primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 1 Penetapan 

Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; dan Surat Edaran 

POLRI Nomor SE/06/X2015 tentang Ujaran Kebencian (hate 

speech). 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.
47

 Dalam hal ini terdiri dari buku-

buku, jurnal-jurnal, kamus hukum, dan tulisan ilmiah yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

berasal dari risalah undang-undang, putusan pengadilan, naskah 

akademik, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan 

sebagainya. 
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D. Analisa Data 

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat 

dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.
48

 Pada penelitian ini penulis 

melakukan teknik analisis data secara kualitatif, yang di sampaikan 

melalui deskriptif analisis untuk melakukan pemecahan penelitian. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan 

struktur berpikir dalam penelitian ini akan diberikan gambaran umum secara 

sistematika dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini, Selain itu terdiri pula dari ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat 

dari penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual yang berhubungan 

dengan penelitian ini, metode penelitian dan sistematika. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA, 

TINDAK PIDANA, SANKSI PIDANA, DAN PENISTAAN AGAMA. 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang hak asasi 

manusia dan peraturan-peraturannya, tinjauan tentang tindak pidana, sanksi 

pidana, tinjauan tentang penistaan agama, serta kerangka pemikiran penulis 

yang menjelaskan mengenai alur berfikir penulis. 

BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA 

NOMOR 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR TERKAIT REGULASI HAK 

ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA 

PENISTAAN AGAMA 

Dalam bab ini membahas kutipan-kutipan tentang putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR tentang bagaimana 

penerapan hak asasi manusia  terhadap sanksi pidana pelaku penistaan agama 

di Indonesia berdasarkan Pasal 28e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia. 
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BAB IV ANALISIS PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA 

TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menganalisa tentang penerapan 

hak asasi manusia berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penistaan agama 

dan pelaksanaan sanksi pidana perkara kasus penistaan agama. 

BAB V PENUTUP  

Merupakan penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu penulis 

menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis 

menyerahkan beberapa saran yang dianggap perlu.
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