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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang  

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan 

agama pada kedudukan dan peranan yang penting, serta menjadi sasaran dalam 

pembangunan. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut dengan 

UUD 1945 menyebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya, serta setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 

kepercayaannya. Serta Pasal 29 UUD 1945 menentukan bahwa Negara berdasar 

atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu.
1
 

Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau 

International Covenan on Civil and Political Right (ICCPR) menyatakan; 

”Semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan 

beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk mengambil atau 

memeluk agama atau kepercayaan sesuai pilihannya, dan kebebasan, baik 

secara individual atau bersama-sama dan di ranah umum maupun privat, 

untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam pemujaan, 

pelaksanaan perintah agama, praktek dan pengajaran”. 

 

Pasal 18 kovenan internasional ini telah diratifikasi oleh negara Indonesia 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 

Sipil dan Politik). Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, kebebasan beragama dan 

menjalankan agamanya sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. 

Jaminan kebebasan kehidupan beragama secara normatif sebenarnya 

cukup kuat, namun, dalam  pelaksanaannya wajib mentaati peraturan perundang-

                                                 
1
 MPR, Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan 

MPR No II/MPR/1978, (BP-7 Pusat, Jakarta, 1993). hlm. 7. 
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undangan, sebagai bagian dari pelaksanaan toleransi bernegara dan 

bermasyarakat. Praktek kebebasan dalam memeluk agama dan berkeyakinan 

masih mengalami kendala apabila pelaksanaanya tidak mengikuti peraturan yang 

telah dikeluarkan oleh pemerintah. 

Di Indonesia ada 6 (enam) agama yang diakui pemerintah yaitu Islam, 

Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confusius), artinya selain  

agama tersebut di atas tidak “diakui” dan  apabila ada masyarakat yang 

mendirikan  agama yang lain, maka mempunyai  konsekuensi hukum, dan bukan  

mengurangi hak-hak sipil warga negara. Namun sejak 10 tahun belakangan ini 

masih terjadi persoalan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan, yaitu 

munculnya berbagai aliran atau sekte keagamaan yang sangat berbeda dalam 

ajaran dan paham keagamaan yang diakui oleh pemerintah di samping perbuatan 

penistaan terhadap agama seperti yang yang marak diberitakan akhir-akhir ini 

baik cetak, elektronik maupun internet tentang kasus dugaan penistaan agama 

yang dilakukan calon Gubernur Pertahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Dugaan kasus penistaan ini berawal dari ucapan Ahok yang menyinggung surat 

Al Maidah ayat 51 saat bertemu warga di Kepulauan Seribu. Pidato Gubernur 

DKI Basuki Tjahaja Purnama yang direkam dan di upload oleh staf Pemprov DKI 

Jakarta saat bertemu masyarakat di Kepulauan Seribu, pada tanggal 28 September 

2016 lalu, menuai polemik. Dalam pidato itu, Ahok menyinggung surat Al 

Maidah ayat 51 dengan ucapan 'dibohongin pakai Surat Al Maidah 51'. 

Dugaan penistaan agama oleh ahok muncul direkaman video berdurasi 1 

jam 48 menit 33 detik yang diunggah akun Youtube Pemprov DKI berjudul '27 

Sept 2016 Gub Basuki T Purnama Kunjungan ke Kep Seribu dlm Rangka Kerja 

Sama dgn STP'. Kalimat berbau SARA itu terdengar di menit 24 dari detik 15-23 

pada rekaman itu.
2
 Dalam pidato itu, Ahok menyebut mereka yang tidak 

memilihnya mungkin karena dibohongi menggunakan Surat Al Maidah ayat 51. 

Ayat itu dalam Alquran secara tekstual melarang umat Islam memilih pemimpin 

                                                 
2
 Sebut Umat Islam Dibohongi Surat Al Maidah, Ahok Dipetisi Warga Jakarta, di unduh dari 

https://www.gosumbar.com/artikel/nusantara/2016/10/07/sebut-umat-islam-dibohongi-surat-al-

maidah-ahok-dipetisi-warga-jakarta di unduh tanggal 3 November 2017. 
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non muslim, meski ada pihak yang menafsirkan lain. Kalimat Ahok dimaksud 

adalah:  

Jadi enggak usah pikirkan 'Ah nanti kalau Ahok enggak kepilih pasti 

programnya bubar'. Enggak, saya (memimpin Jakarta) sampai Oktober 

2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil 

bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena dibohongin pakai surat Al 

Maidah 51 macem-macem gitu lho. Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau 

bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka 

dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak 

ibu. Program ini jalan saja.
3
 

 

Seorang warga bernama Buni Yani lalu memposting video pernyataan 

Ahok tersebut ke media sosial dan menjadi viral dan menjadi pro dan kontra di 

kolom komentar postingannya yang kemudian dishare netizen ke berbagai media 

sosial lainnya. Akibat dari pidato tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016, Ahok 

dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sejumlah pengacara dari Advokat Cinta Tanah 

Air (ACTA) dan beberapa organisasi dibawah Forum Anti Penisataan Agama 

dengan laporan melakukan penistaan agama karena telah menyinggung soal surat 

Al Maidah ayat 51. Namun lambatnya respon yang diberikan kepolisian terkait 

dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok berakibat pada 

munculnya aksi-aksi umat Islam menuntut agar Ahok segera diproses hukum oleh 

kepolisian,  

Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan Mabes Polri dalam kasus 

penistaan agama, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwa 

Gubernur DKI Jakarta Pertahana Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai 

tersangka dan selanjutnya Polri meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan ke 

penyidikan,  Dugaan penistaan agama di Indonesia sering kali terjadi hal ini telah 

mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Beberapa kasus penistaan agama 

diantaranya: 

1. Pada tahun 2006, Lia Aminudin, atau Lia Eden yang mengaku sebagai 

imam Mahdi dan mendapat wahyu dari malaikat Jibril, Lia yang mengaku 

                                                 
3
 Kontroversi Ahok Soal Al Maidah Ayat 51 di unduh dari http://news.detik.com/berita/d-

3315674/kontroversi-ahok-soal-al-maidah-ayat-51. Tanggal 3 November 2017 
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pernah bertemu Bunda Maria dijebloskan ke penjara dua kali. Pertama 

pada Juni 2006, divonis dua tahun karena terbukti menodai agama dan 

tiga tahun kemudian pada 2009 juga dengan alasan yang sama setelah 

polisi menyita ratusan brosur yang dinilai menodai agama. 

2. Tahun 2015, Rusgiani harus menjalani hukuman 14 bulan penjara setelah 

majwlis hakim memutuskan perbuatannya dinyatakan penistaan agama. 

Rusgiani yang merupakan ibu rumah tangga menyebut canang atau 

tempat menaruh sesaji dalam upacara keagamaan umat Hindu dengan 

kata-kata najis. Pernyataan Rusgiani bermula saat dirinya melewati rumah 

Ni Ketut Surati, di Gang Tresna Asih, Jalan Puri Gadung II, Jimbaran, 

Badung, pada 25 Agustus 2012. Saat di depan rumah itulah, Rusgiana 

menyebut canang tersebut najis. 

3. Tahun 2011, Antonius di vonis Pengadilan Negeri Temanggung 5 tahun 

penjara karena dianggap melanggar pasal 156 KUHP tentang penistaan 

agama. Antonius yang sedang singgah di rumah saudaranya melakukan 

menyebarkan buku dan selebaran yang dilakukan malam hari melalui 

sela-sela pintu rumah penduduk. Selebaran itu memang berisi keterangan 

yang menghina agama, namun bukan hanya Islam, melainkan juga agama 

lain. Ketika ia tengah menyebarkan selebaran itu, ada warga yang 

melihat. Dan kemudian ditangkap.  

4. Pada tahun 2015, Nando Irawansyah M‟ali dilaporkan ke Polda Bali oleh 

sebuah organisasi di Bali karena dianggap melecehkan agama Hindu 

melalui akun Facebook pribadinya. Nando menyebut kata-kata „F**k 

You Hindu‟ karena kesal tidak adanya saluran televisi saat hari raya 

Nyepi. Kasus ini terjadi pada tahun 2015 sehari setalah perayaan hari raya 

Nyepi. Polda Bali sempat melakukan gelar perkara kasus ini. Namun, 

kasus tersebut akhirnya dianggap selesai secara adat setelah yang 

bersangkutan meminta maaf. 

5. Pada tahun 1990, Arswendo Atmowiloto seorang penulis yang tabloid 

Monitor. Atmowiloto dipenjara selama empat tahun enam bulan, 

keputusan banding di Pengadilan Tinggi dan Mahkahmah Agung, terkait 
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survei untuk tabloid Monitor dengan lebih 33.000 kartu pos dari 

pembaca. Dalam survei tokoh pilihan pembaca tersebut, Presiden 

Soeharto kala itu berada di tempat pertama sementara Nabi Muhammad 

di urutan ke-11. 

6. Tahun 1968 HB Jassin, cerpen Langit Makin Mendung, 1968. Sastrawan 

HB Jassin banyak dikritik setelah menerbitkan cerita pendek Langit 

Makin Mendung karena penggambaran Allah, Nabi Muhammad dan 

Jibril dan menyebabkan kantor majalah Sastra di Jakarta diserang massa. 

HB Jassin telah meminta maaf namun tetap diadili karena penistaan dan 

dijatuhi hukuman percobaan selama satu tahun.  

 

Jika dilihat dari media yang digunakannya para pelaku penistaan agama 

pada umumnya menggunakan buku, selebaran, mimbar, pidato, ataupun melalui 

media massa seperti surat kabar, televisi dan media sosial seperti facebook, twiter 

dan instragram yang merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Apapun 

penyebabnya pesannya 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. 

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia 

sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta 

merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali Warga Negara Indonesia 

yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. 

Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang diakui pemerintah, artinya kalau 

memeluk agama di luar agama yang diakui itu maka ada efek yang dapat 

mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai 

keyakinan tertentu, biasa dituduh melakukan penodaan agama. 

Guna memelihara hubungan antara kebebasan beragama dengan ketertiban 

umum itu, maka negara melakukan pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang 

dianggap menodai atau menghina agama lain yang dapat memicu konflik dalam 
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kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Penetapan 

Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 

Penodaan Agama yang selanjutnya disebut dengan PP No. 1 Tahun 1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, serta Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan 

Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang Anti Penodaan Agama yang 

selajutnya disebut dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tentang Undang-

Undang Anti Penodaan Agama. Sedangkan bila mengacu pada Pasal 27 Ayat (3) 

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE). Ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 

Ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.  

Dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan 

sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 

a.  yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia 

b.  dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga 

yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

Dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana pertama yang diatur dalam 

Pasal 156a huruf a KUHP antara lain: unsur subjektif: dengan sengaja dan unsur 

objektif: didepan umum; mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; dan 

yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama 

yang dianut di Indonesia. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana kedua yang diatur 

dalam Pasal 156a huruf b KUHP antara lain : unsur subjektif: dengan sengaja; 

dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang 

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan unsur objektif: di depan umum; 

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat norma kabur 

dalam ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP karena dalam pasal tersebut memiliki 

rumusan norma yang begitu luas dan menimbulkan multitafsir. Rumusan norma 
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dalam Pasal 156a KUHP tidak memiliki tolak ukur dan tidak memiliki parameter 

yang jelas bilamana seseorang dapat dikenakan pasal tersebut. Bahwa unsur-unsur 

yang terkandung dalam Pasal 156a huruf a KUHP tidak memiliki kejelasan apa itu 

yang dimaksud permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan sehingga siapa saja 

yang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di muka umum terlebih-lebih 

manakala perspektif berpikirya berbeda dengan perspektif berpikir mayoritas 

masyarakat di mana dia tinggal sehingga kapan saja dapat dikenai tuduhan 

penodaan, pencemaran dan penistaan terhadap suatu agama dengan berdasarkan 

pasal tersebut. Sementara di sisi yang lain, UUD 1945 menjamin kebebasan 

beragama dan beribadat menurut agamanya, berserikat dan berkumpul, serta 

mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan sehingga Pasal 156a huruf a 

KUHP mengandung ketidakpastian hukum. 

Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik juga mengatur mengenai penistaan agama. yang tercantum dalam Pasal 

28 ayat ayat (2) menyatakan bahwa: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, 

dan antargolongan (SARA)” 

 

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: unsur subjektif : 

dengan sengaja dan unsur objektif : menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan 

(SARA). 

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat norma kabur. Hal 

ini dikarenakan pasal tersebut memiliki definisi yang terlalu luas untuk 

mengartikan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa 

kebencian. Padahal harusnya yang dimaksud penyebaran kebencian itu bisa 

dirinci seperti hasutan tersebut bisa melalui pamflet, berita, pidato ataupun siaran 

yang berisi kebencian. Hate speech umumnya bersifat menyerang kelompok atau 
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individu yang dianggap sebagai lawan. Yang terjadi sekarang, Pasal 28 ayat 2 UU 

ITE ini malah digunakan untuk menjerat orang yang mengaku berbeda keyakinan 

dan agama dengan anggapan pernyataannya itu dianggap sebagai kebencian 

kepada agama tertentu. 

Penistaan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/ PNPS Tahun 

1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. 

Mengenai penistaan agama dapat dilihat pada Pasal 1 yang berbunyi :  

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 

menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan 

penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau 

melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-

kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana 

menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa 

kedua pasal tersebut jelas terdapat norma kabur. Dalam hal ini yang menjadi 

permasalahan adalah Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 

mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama. 

Penistaan agama melalui media sosial, masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik 

dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu maupun pencemaran nama 

baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU ITE. Kalau ini dibiarkan secara 

terus-menerus, orang akan menggunakan media, seperti FB, twitter dan 

sebagainya itu sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu 

maupun kelompok agama.  

Dalam suatu proses peradilan, pada tingkat pemeriksaan di sidang 

pengadilan, tahap pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam arti 

memiliki peranan yang menentukan apakah seorang Terdakwa benar-benar 

bersalah atau tidak, dan seringkali proses pembuktian tidak berjalan sesuai dengan 

aturan hukum yang ada. Penegak hukum sekiranya memiliki pedoman dalam 

beracara, sehingga hak-hak asasi mereka yang diduga melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum terlindungi, maka dengan begitu akan berpengaruh terhadap 

terciptanya suatu penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan, ketertiban 

berdasarkan Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, serta kepastian 
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hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, perbuatan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 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.
4
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman dalam beracara pidana 

yang dinyatakan berlaku di Indonesia harus ditaati, dalam pengertian bahwa bagi 

para teoritis banyak hal yang dapat diperbuat untuk disumbangkan kepada 

kebutuhan penerapan hukum agar dapat berlaku dan hidup sesuai dengan cita-cita 

hukum. Tujuan dari hukum pidana adalah mencari kebenaran materil, yaitu 

kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 

menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan  

untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakuakan suatu 

pelanggaran hukum. 

 

I.2. Perumusan Masalah  

Agar permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini menjadi 

lebih jelas dan sistematis, maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam 

latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang 

akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

penistaan agama berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No 11 tahun 

2008 tentang informasi dan transaksi elektronik? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penistaan agama berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No 11 tahun 

2008 tentang informasi dan transaksi elektronik? 

 

 

                                                 
4
 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Keempat, (Jakarta, Kencana Prenada 

Media Grup, 2008), hlm. 137. 
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I.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan 

agama berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi 

dan transaksi elektronik. 

2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penistaan agama berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang 

informasi dan transaksi elektronik 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan ini terdiri dari manfaat teroritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 

1.  Kegunaan Teoritis 

a. Dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan 

khususnya tentang hukum pidana dalam tindak pidana penistaan 

agama Melalui Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 

11 Tahun 2008 Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

b.  Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literature 

ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum acara pidana di 

Indonesia. 

 

2.  Kegunaan Praktis 

a.  Memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah 

diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktik. 

b.  Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta 

pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada 

hal yang sama. 
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1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.5.1. Kerangka Teoritis 

Untuk menjawab permasalahan di atas digunakan teori kepastian hukum 

dan teori pertanggungjawaban pidana. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah 

sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” 

atau das sollen, 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 hubungannya 

dengan masyarakat. 

Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki mengenai teori kepastian hukum 

adalah : 

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama 

adanya aliran yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena 

dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara 

terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal 

dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan 

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya 

untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.
5
 

 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivis 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 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. 

                                                 
5
 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 

2008), hlm. 158 
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Hukum diperlukan bagi kehidupan masyarakat, minimal ada 4 (empat) hal 

yang mendasarinya yaitu: menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan 

masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi; 

menjaga agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat, sehingga 

keseimbangan hidup bermasyarakat dapat tercapai; hukum diciptakan untuk 

menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak 

seimbang dapat dipulihkan kembali; menjamin terciptanya suasana aman, tertib 

dan damai, agar untuk mendukung tercapainya tujuan hidup bersama yaitu 

keadilan dan kesejahteraan
6
. Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat 

dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara kita. Pasal 28 (e) ayat 1 

dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:  

1)  “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”;  

2)  “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.  

 

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 (1) "Negara berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.", 

(2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan 

kepercayaanya itu." 

 

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar 

yang tidak bias diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: 

1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin 

kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.  

 

                                                 
6
 Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. I, (Malang, Setara Press, 

2012), hlm.1 
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Selanjutnya dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa Perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah. Dari pasal tersebut jelas bahwa negara (pemerintah) adalah 

institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan 

berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan 

hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi.  

Dalam pasal 1c Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa 

“diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 

langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar 

suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, 

bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau 

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang 

politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.  

Di samping itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan 

berkeyakinan juga menjadi tuntutan international sebagaimana tertuang dalam 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICPPR). Indonesia sudah 

meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka 

Indonesia menjadi Negara Pihak (State Parties) yang terikat dengan isi ICCPR. 

Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan 

beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk 

mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan 

untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di 

depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa 

diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, 

atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27). 

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan 

penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparatur represif 

Negara. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut 
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sebagai hak negatif (negative rights). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang 

dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila 

negara terlalu intervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan 

dilanggar oleh negara. 

Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak 

tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan 

pelanggaran serius hak asasi manusia (gross violation of human rights). Meski 

secara konstitusi jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup kuat, 

namun pada tingkat implementasi masih sangat lemah. Bahkan ada kesan, 

paradigma dan perspektif pemerintah dalam melihat agama dan segala 

keragamannya tidak berubah. Keragaman masih dianggap sebagai ancaman 

daripada kekayaan. Watak negara yang ingin sepenuhnya menguasai segi-segi 

kehidupan dalam masyarakat, terutama keyakinan, sebagai ciri negara otoriter 

juga belum sepenuhnya hilang. 

Teori yang kedua yaitu teori Pertanggungjawaban Pidana. Pertanggung 

jawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai toereken- baarheid, criminal 

responsibility, atau criminal liability Pertanggungjawaban pidana disini 

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang 

dilakukannya itu.
7
 Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan 

diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang 

melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam 

melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.
8
 

Dengan demikian membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak 

mau harus didahului penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seorang tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan 

perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seorang harus 

bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan 

                                                 
7
 S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV, (Jakarta, Alumni, 

1996), hlm. 245 
8
 Moejatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. VIII, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm. 165 
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perbuatan tersebut.
9
 Dimana dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah 

kesalahan yang terdapat 4 (empat) unsur-unsurnya yaitu melakukan perbuatan, 

mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada 

alasan pemaaf. 

Selain Undang-Undang Penodaan Agama, pemerintah juga mengaturnya 

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya di sebut dengan 

KUHP Pasal 156, 156a dan Pasal 157. Di dalam KUHP tersebut memang tidak 

ada bab khusus yang mengatur mengenai delik penghinaan agama atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan delik agama. Namun dengan adanya pasal-pasal tersebut 

telah membuktikan bahwa pemerintah telah mengatur mengenai delik agama ini. 

Ketentuan pasal-pasal di atas, KUHP sendiri memang mengatur delik 

agama walaupun pengaturannya masih sederhana, karena belum mencerminkan 

komponen-komponen dalam suatu agama. Hal yang patut menjadi perhatian dan 

pencermatan lebih lanjut adalah letak delik agama yang dimasukkan dalam Buku 

II Bab V KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Dilihat dari 

kenyataan ini menunjukkan bahwa seolah-olah apabila mengganggu ketertiban  

umum saja pasal-pasal tersebut dapat diterapkan,  

 

1.5.2. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang 

berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.
10

 Hal ini dilakukan dan 

dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. 

Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari 

penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran antara 

lain: 

                                                 
9
 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar 

Dalam Hukum Pidana, Cet. III, (Jakarta, Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23 
10

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta, Rajawali Press, 1996), hlm 21 
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1.  Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, 

mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan 

menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir maknanan dan kaitannya.
11

 

2. Pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar 

pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah 

dirugikan.
12

 

3. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk 

membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang 

telah dirugikan.
13

 

4.  Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Tindak pidana pencemaran nama 

baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama 

baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/ 

kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan 

yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat 

mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, 

dipermalukan atau direndahkan.
14

 

5.  Media Elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik atau 

elektromekanik energi untuk pengguna akhir (penonton) untuk mengakses 

konten
15

. 

6.  Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 

foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode 

                                                 
11

 Definisi dan Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Al-Fatih, di unduh dari 

https://www.academia.edu  Tanggal 1 November 2017) 
12

 Rouscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, dalam Romli Atmasasmita, 

Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung, Mandar-Maju, 2000), hlm 65 
13

 Rouscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law dalam Romli Atmasasmita, 

Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung, Mandar-Maju, 2000), hlm 65 
14

 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Surabaya, ITS Press, 2009), hlm 89. 
15

 Media elektronik di unduh dari http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media, diakses tanggal 1 

November 2017 

UPN "VETERAN" JAKARTA



17 

 

 

Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
16

. 

7.  Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik 

lainnya
17

 

8.  Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, 

atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan 

penyimpanan.
18

 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis disusun dalam 5 (lima) bab, masing-masing 

bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. 

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teoritis dan konesptual dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Tindak Pidana terdiri dari Tindak Pidana (Pengertian 

Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana), 

Hukum Acara Pidana (Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Hukum Acara  Pidana), 

Asas-Asas Hukum Acara Pidana, Pembuktian (Pengertian Pembuktian dan Sistem 

atau Teori Pembuktian), Penistaan Agama (Pengertian Agama dan Penistaan 

Agama, Tindak Pidana Penitaan Agama, Unsur-Unsur Tindak Pidana Penodaan 

Agama, Peraturan Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama), Hak dan 

Kewajiban Warga Negara dalam Beragama dan Media Sosial. 

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, 

Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan 

Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data. 

                                                 
16

 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 
17

 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE: 
18

 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 
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Bab IV Tindak Pidana Penistaan Agama terdiri dari Penegakkan Hukum 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama (Kronologi Kasus, Dakwaan 

Penuntut Umum, Pembuktian, Alat Bukti, Tuntutan Jaksa, Fakta-Fakta Hukum 

dan Putusan Pengadilan) dan  

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil rangkuman dari 

keseluruhan isi dengan disertai saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas 

dalam tesis ini. 
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