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Abstrak 
Undang-undang iNo i1 iTahun i1946 itentang iPeraturan iHukum iPidana iyaitu ipenegasan iyang 

idilakukan ioleh ipemerintah idari idiberlakukannya ihukum ikolonial iyaitu iWetboek ivan iStrafrecht i(WvS) 

iatau iKitab iUndang-undang iHukum iPidana i(KUHP). iKUHP isendiri imemang isudah iseharusnya 
idiperbaharui idengan ikondisi ibangsa iIndonesia isaat iini. iAkan itetapi ipembaharuan ihukum ipidana 
ididalam iRancangan iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana i(RKUHP) iitu isendiri iterdapat ipasal-pasal 
iyang imenimbulkan ikonflik isalah isatunya iyaitu idihidupkannya ikembali ipasal ipenghinaan iterhadap 
ipresiden/wakil ipresiden i(wapres). iPadahal ipasal iini itelah idihapuskan iMahkamah iKonstitusi ipada 
itahun i2006 ilewat iputusannya iNomor i013/022/PUU-IV/2006. iPemerintah idan iDPR iseakan-akan itidak 
imematuhi iputusan iyang idikeluarkan ioleh iMK itersebut isehingga iperumusan iatas ipermasalahan iini 
iadalah iapakah idihidupkannya ikembali ipasal iterhadap ipenghinaan ipresiden idalam iRKUHP isudah 
itepat. iAkan idilakukan ianalisis ilebih ijauh imengenai ipenghinaan itehadap imartabat iatau ikehormatan 
ipresiden ilalu imenganalisis ikebijakan ipenghidupan ikembali ipasal iterhadap ipenghinaan ipresiden 
idalam iRKUHP ioleh ipemerintah idan iDPR. iDimana ipasal ipenghinaan iterhadap ipresiden idianggap 
iinkonstitusional ioleh iMK idan itelah idiperintahkan iuntuk itidak idiatur ikembali ididalam iRKUHP iatau 
ipasal iyang iisinya isama imaupun imirip. iTentunya iproses idari ianalisis itersebut itetap imenggunakan 
iacuan idari iputusan iMK iserta ipendapat iahli. iJenis ipenelitian iyakni idengan iyuridis inormatif iyang 
ibertujuan iuntuk imenemukan iaturan-aturan ihukum iserta inorma iuntuk imenjawab iisu ihukum iyang 
isedang idihadapi isehingga idapat iditemukannya ipenyelesaian imasalah iterkait iisu iyang itelah iditeliti. 
iDalam ihal iini idihidupkannya ikembali ipasal ipenghinaan ipresiden idi idalam iRKUHP ibukan isuatu 
ikebijakan iyang itepat iuntuk idilakukan ikarena idi idalam ifaktanya iakan isangat ibahaya iuntuk 
idigunakan imembungkam isuara-suara iyang imengkritisi ikinerja ipresiden/wakil ipresiden i(wapres). 
Kata Kunci : Penghinaan; Pidana; Presiden dan Wakil Presiden.  

Abstract 
Law iNumber i1 iof i1946 iconcerning iof iCriminal iLaw iis ian iaffirmation imade iby ithe igovernment 

ifrom ithe ienactment iof iColonial iLaw iknown ias iWetboek ivan iStrafrecht i(WvS) ior iwidely iknown ias 

iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana i(KUHP). iKUHP iitself ishould ibe irevised iwith ithe icurrent 
icondition iof ithe iIndonesia. iHowever, ithe irevision iof iCriminal iLaw iwithin ithe idraft iof iKUHP iitself 
iconsist iarticles iwhich icause iconflict, ione iof iwhich iis ithe iarticle iabout iinsult idirected iPresident 
iand/or iVice iPresident iof ithe iIndonesia. iWheres, ithis iarticle iis ialready iremoved iby ithe iConstitutional 
iCourt iin i2006 iunder ithe istatementNumber i013/022/PUU-IV/2006. iThe iGovernmment iand iHouse iof 
iRepresentatives iseem ito ihave idisobeyed ithe istatement iof ithe iConstitutional iCourt ithat imakes ithe 
iwriter iof ithis ijournal idecides ito itake ithe irevival iof ithe iarticle iof iinsult ito iPresident iand/Vice 
iPresident ias ithe ibackground iof ithe iproblem iof ia iresearch. iFurther ianalysis iwill ibe icarried iout iby 
ithe iwriter iregarding ithe iinsult iof iPresident’s idignity iand ihonor ithen ianalyze ithe ipolicy iof 
ireactivating ithe isaid iarticle iabout iinsult iof ithe ileader iof ithe icountry iin iRKUHP iby icentral 
igovernment iand iHouse iof iRepresentatives. iThe isaid iarticle iis iconsidered iunconstitutional iby 
iConstitutional iCourt i(MK) iand ihas ibeen iobjected ito ibe ia ipart iof ithe iRKUHP ior iarticles iwith ithe 
isame iand isimilar icontents. iThe iprocess iof ithe ianalysis iwill istill iuse ithe ireference ifrom iConstitutional 
iCourt’s idecision iand iexperts’ iopinion. iThis ireserach iuses ijuridical inormative iapproach iwhich iaim ito 
idiscover irules iand ialso inorms ito ianswer ithe ilegal iissue ibeing ifaced iso ithat ithe isolutions iof ithe 
iissue iin ithis iresearch ican ibe imade. iIn ithis icase, ithe ireactivation iof ithe iarticle iof iinsult idirected ito 
ithe ileader iof ithe icountry iin iRKUHP iis inot ithe iproper ipolicy ito ibe imade ibecause iit ihas ia itendency 
ito ibe iused ias ia itool ito isilent ithe ipeople’s ivoice ito icriticize ithe iperformance iof ithe iPresident 
iand/Vice iPresident. 
Keywords: Criminal Law; Insult; President and Vice President.  
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Pendahuluan 

Kitab iUndang-undang iHukum iPidana iatau idapat idisingkat isebagai iKUHP iyang 

idigunakan ioleh ibangsa iIndonesia isekarang imerupakan iwarisan iyang iberasal idari 

ikolonial iBelanda. iDimana isemula ibernama iWetboek ivan iStrafrecht ivoor iNetherlands 

iIndie imenjadi iWetboek ivan iStrafrecht i(WvS) idan ihal iini iditegaskan ioleh ipemerintah 

idengan iditerbitkannya iUndang-undang iNo. i1 itahun i1946 itentang iperaturan ihukum 

ipidana idi iIndonesia iterkait idengan iRancangan iKUHP i(RKUHP) iyang imenyebabkan 

ipenundaan ipengesahan ihingga ibatas iyang itidak idapat iditentukan. iDisisi ilain, 

iPemerintah idan iDPR itetap iberusaha iuntuk imenyepakati ibeberapa ipasal iyang 

imengandung ikonflik idalam iRancangan iUndang-Undang iini isalah isatunya iyaitu ipasal 

ipenghinaan iterhadap ipresiden/wakil ipresiden i(wapres). iDalam iputusannya 

iNo.013/022/PUUIV/2006, iMahkamah iKonstitusi i(MK) imemeriksa ipengujian 

ikonstitusionalitas ipresiden/wapres imenurut iKUHP ipada iBab iII itentang ikejahatan 

iterhadap imartabat ipresiden/wapres. iKhususnya idalam iPasal i134, iPasal i136 ibis idan 

iPasal i137 itelah imemandang iMK isebagai iancaman iterhadap ikebebasan imengkritik 

ikinerja ipresiden/wapres ibaik isecara itertulis imaupun ilisan, idan iMK isendiri itelah 

imenyatakan ibahwa iketiga ipasal idiatas itidak imemiliki ikekuatan ihukum imengikat 

idan imemerintahkan iterkait ipasal itersebut isebagai ipelanggaran idan idalam iRKUHP 

iuntuk itidak idiatur ikembali. 

Sebelum iMahkamah iKonstitusi (MK) imengeluarkan iPutusan 

iNo.013/022/PUUIV/2006, iada ibeberapa ikasus ikejahatan iterhadap ipresiden/wapres 

iyang ididakwakan. iPada itahun i2003, iPemimpin iRedaksi iHarian iRakyat iMerdeka 

iberinisial iS idijerat ipasal i137 iayat i(1) imenyebarkan itulisan iatau ilukisan iyang 

imenghina ipresiden/wapres idengan iheadline iyang idianggap imenghina iPresiden 

iMegawati idi iwaktu. iS idivonis i6 ibulan ipenjara idengan imasa ipercobaan i12 ibulan.3 

iTak ihanya iS, iada imahasiswa iberinisial iFR ialias iP idari ikampus iUIN iSyarif 

iHidayatullah iJakarta iyang ijuga iterjerat iPasal i134 ibersama iPasal i136 ibis iKUHP. 

iDalam ipidatonya ipada i22 iJuni i2016 idi ikawasan iSalemba, iP idivonis imenyinggung 

iPresiden iSusilo iBambang iYudhoyono ioleh iPengadilan iNegeri iJakarta iSelatan, iP 

idivonis itiga ibulan i23 ihari, iditambah iEG iyang idipandang imenghina iPresiden, 

imengajukan iuji imateri ike iMK, iPasal i134 idan iPasal i137 iKUHP, iyang iEC imelanggar 

iUUD iNRI iTahun i1945. iMenurut iEG ipasal-pasal itersebut ibertentangan ikarena : 4 

1. Pasal 134, ipasal i136 ibis, idan ipasal i137 iKUHP itentang iPenghinaan iterhadap 

ipresiden idan iwakil ipresiden imerupakan ipasal iyang ibersifat ikaret idan itidak 

isecara ipasti idisebutkan iperbuatan iapa iyang idapat idi igolongkan isebagai 

ipenghinaan. iDalam ihal iini itelah imengakibatkan idiskriminasi iyang idilakukan 

iaparat ipenegak ihukum ikepada ipara itersangkanya. iPasal i28I iayat i(2) iUUD 

i1945 imengamanatkan ijika iperbuatan idiskriminasi imerupakan ipelanggaran 

iterhadap iHAM. 

                                                             
3Tempo.co (2003, Oktober 27). RE Rakyat Merdeka Divonis Enam Bulan. Diakses dari 

https://nasional.tempo.co/read/25192/re-rakyat-merdeka-divonis-enam-bulan. 
4 Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 013/022/PUU-IV/2006, Mahkamah 

Konstitusi, 04 Desember 2006. h.12 



 
 

 
 

2. KUHP sendiri iberasal idari iWetboek ivan iStrafrecht, idimana idalam ipasal i134, i136 

ibis idan ipasal i137 i(dan ipasal i135 iyang itelah idihapuskan) ididalamnya iterdapat 

ikata i“Presiden/Wakil iPresiden” iyang idahulu idibuat iuntuk imenggantikan ikata 

i“Ratu” idan i“Gubernur iJendral” ipada imasa ikolonial iBelanda. iOleh isebab iitu 

ipada ihakekatnya ipasal-pasal itersebut imerupakan iproduk ikolonial iBelanda 

iyang isudah itidak isesuai/relevan idengan ikondisi ibangsa iIndonesia isekarang, 

idan ibertentangan ijuga idengan ipasal i27 iayat i(1), ipasal i28, ipasal i28E iayat(2) 

idan i(3), ipasal i28J iayat i(1) idan i(2) iUndang-undang iDasar iNegara iRepublik 

iIndonesia iTahun i1945. 

3. Pasal 134 iKUHP isendiri ipada imasa ikolonial iBelanda ibukan imerupakan idelik 

iaduan idan itelah idiperbaiki, idimana imeskipun iperkara itelah idiberkas, itetapi 

ituntutan isecara iresmi ibelum idilayangkan. iOleh ikarena iitu ijaksa ipenuntut 

iumum idiwajibkan iuntuk imenanyakan iterlebih idahulu ikepada ipenguasa 

iBelanda ikala iitu iyang idijadikan isebagai isasaran i“hinaan”. iSelama iini, iupaya 

iuntuk imenghadirkan ipresiden idan iwakil ipresiden iRepublik iIndonesia idi 

ipengadilan iuntuk iditanya iapakah iyang ibersangkutan imerasa iterhina ioleh 

iyang idiperbuat itersangka, itidak ipernah iberhasil. 

Tuntutan yang diajukan oleh EG terhadap konstitusi untuk penghinaan presiden / 

wapres ke MK dan ditemukan bahwa pasal tersebut inkonstitusional berdasarkan putusan 

No.013/022/PUUIV/2006 yang di dalamnya disampaikan pendapat hukum untuk 

memperkuat delik penghinaan presiden/wapres. Pertimbangan hakim dalam putusan 

tersebut yaitu : 

“Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk 

republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah 

ditentukan dalam UUD NRI 1945, tidak relevan lagi 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, kebebasan akan informasi, dan prinsip 

kepastian hukum. Lalu, dalam RUU KUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan 

kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama/mirip dengan Pasal 134, Pasal 

136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling 

lama enam tahun penjara dapat 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”.5 

Pasal penghinaan terhadap martabat presiden sebelum dikeluarkannya putusan MK 

No.013/022/PUU-IV/2006 terdapat pemaknaan yang bervariatif. Dalam kurun waktu 1998-

2013 pemaknaan pasal tersebut tergantung pada pemerintahan yang bersangkutan. Analisis 

singkatnya sebagai berikut : 

1. Pada pemerintahan Soeharto, adanya pasal 134 KUHP digunakan untuk mempidana 

berbagai pemberitaan pers dan demonstrasi. Hakim pada masa ini tidak menitik 

beratkan mengenai bentuk perbuatan yang dihina. Segala tindak perbuatan selama 

dapat diartikan bertentangan atau mencemarkan keberadaan presiden/wapres 

maka dianggap memenuhi pasal 134 KUHP yang sehingga penggunaan pasal 134 

KUHP pada masa ini dapat dikatakan sangat longgar. 

                                                             
5 Ibid., h.61 



 
 

 
 

2. Pada pemerintahan Megawati, pasal 134 KUHP banyak ditemukan pemidanaan 

terkait penghinaan yang dilakukan saat demonstrasi karena adanya beberapa aksi 

seperti pembakaran, perusakan, perlakuan kurang terpuji terhadap atribut yang 

menggambarkan presiden seperti patung/gambar. Hal ini dianggap memenuhi 

pasal 134 KUHP. Majelis Hakim yang menentukan unsur dari penghinaan tersebut 

yang cenderung memberikan penilaian bahwa aksi demontrasi merupakan suatu 

wujud dari protes. Lalu, dikenakan pasal 134 KUHP buka ujaran atau seruan yang 

diucapkan saat demontrasi terjadi melainkan perbuatan dan tulisan yang dikenakan 

pasal 134 KUHP tersebut. 

3. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pasal 134 KUHP tidak hanya 

digunakan sebagai kriminalisasi atas demonstrasi, tetapi juga perbuatan atau 

pernyataan yang secara nyata ditunjukkan guna diklarifikasikan atas kebenaran 

rumor penerimaan gratifikasi oleh presiden dan anggota kepresidenan lainnya. Hal 

ini dainggap sebagai pencemaran nama baik presiden. Dalam kasus lain, ukuran dari 

kata “penghinaan” sendiri semakin kabur, pasal 134 KUHP diterapkan secara kaku 

dan terselip politik hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai pilihan utama 

atau primum remidium. Sebab salah satu kasus di masa inilah pasal penghinaan 

terhdap presiden diuji oleh MK. Serta MK menyatakan dalam putusannya bahwa 

pasal ini dicabut dari KUHP. 

Meskipun pada tahun 2019 tepatnya pada bulan September, Pemerintah dan DPR batal 

untuk mengesahkan draft final. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (RUU KUHP). Akan tetapi, delik penghinaan terhadap presiden tersebut tetap 

dipertahankan meskipun mengandung konflik karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 

serta hal tersebut sesuai dengan putusan MK.  

Dengan iadanya ihal itersebut, ipenulis iingin imenganalisis ilebih ijauh imengenai 

ipenghinaan iterhadap imartabat iatau ikehormatan ipresiden ilalu imenganalisis ikebijakan 

idihidupkanya ikembali ipasal iterhadap ipenghinan ipresiden/wapres idalam iRKUHP 

ioleh ipemerintah idan iDPR. iDimana itelah idijelaskan ibahwa ipasal i134, ipasal i136 ibis, 

idan ipasal i137 itersebut idianggap iinkonstitusional ioleh iMK idan itelah idiperintahkan 

iuntuk itidak idiatur ikembali ididalam iRKUHP iatau ipasal iyang iisinya isama imaupun 

imirip. iTentunya iproses idari ianalisis itersebut itetap imenggunakan iacuan idari iputusan 

iMK iserta ipendapat iahli. iPerbedaan ijurnal iini idari ipenelitian iterdahulu iyaitu iyang 

ipertama, ipada ipenelitian isebelumnya iyaitu ipenelitian iyang idilakukan ioleh iLinda 

iSuryani imengkajinya idari isudut ipandang ikriminalisasi iyang idimana ihal itersebut 

iperlu idilakukan ikarena iapakah isuatu iperbuatan ipenghinaan iterhadap ipresiden ilayak 

iatau iditetapkan iatau itidak isebagai isuatu itindak ipidana iyang imenyangkut ikebijakan 

ikriminalisasi.6 iKedua, iyaitu ipenelitian iyang idilakukan ioleh iWemby iAdhiatma iyang 

imenitikberatkan ipada itinjauan ikonsep ikriminalisasi ikejahatan idan ikonsep ipidana 

iserta ipemidanaannya.7 iKetiga, ipenelitian iyang idilakukan ioleh iAdya iSatya iLambang 

                                                             
6 Lidya Suryani Widyati, ‘Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: 

Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp? (Defamation Against the President or Vice President: Should It Be 
Regulated in the Criminal Code?)’, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 8.2 

(2017), 215–34 <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>. 
7 Wemby Adhiatma and Satrio Prayogo, ‘Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden 

Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP’, Pandecta Research Law Journal, 15.2 (2020), 207–17 

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>. 



 
 

 
 

idimana ipenelitian itersebut imembahas imengenai iargumentasi ihukum iyang idigunakan 

ioleh iMK idalam iputusannya inomor i013-022/PUU-IV/2006. iPutusan itersebut imenguji 

ikonstitusionalitas iterhadap ipresiden iatau ikonsisten iwapres iyang idengan 

idibatalkannya ipasal ipenghinaan iterhadap ipresiden itersebut imenimbulkan idampak 

iyuridis iakan iperlindungan iterhadap imartabat ipresiden iatau iwapres.8 iDari isemua 

ipenelitian itersebut idalam ipenelitian iini itidak ihanya imembahas imengenai ialasan iMK 

imencabut ipasal ipenghinaan iterhadap ipresiden, itidak ihanya ijuga imengenai 

ikriminalisasi itetapi ipada irancangan ikitab iundang-undang iitu isendiri imasih irelevan 

iatau itidak ijika iditerapkan ipada imasyarakat iIndonesia isaat iini, idan ijuga imenganalisis 

imengenai ialasan ikebijakan ipemerintah imengapa itetap imenghidupkan ipasal iyang 

ioleh iMK isudah idianggap iinskonstitusional. 

Upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden 

dalam RKUHP menjadi isu yang sangat hangat untuk dibicarakan dan diulas secara lebih 

mendalam karena adanya benturan terhadap upaya pemerintah dengan putusan yang telah 

dikeluarkan oleh MK. Hal ini dapat menjadikan pemerintah dan DPR mengingkari atau 

tidak taat akan keputusan yang telah di sahkan oleh MK. Dari hal tersebutlah penulis 

mengambil rumusan masalah apakah dihidupkannya kembali pasal terhadap penghinaan 

presiden dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana sudah tepat ? 

Metode Penelitian 

Jenis ipenelitian iyakni idengan iyuridis inormatif iyang ibertujuan iuntuk imenemukan 

iaturan-aturan ihukum iserta inorma iuntuk imenjawab iisu ihukum iyang isedang 

idihadapi isehingga idapat iditemukannya ipenyelesaian imasalah iterkait iisu iyang itelah 

iditeliti. iSerta, ipenelitian iini ibersifat ipreskriptif iyang iartinya imenurut iPeter iMahmud 

iMarzuki iyaitu iberupaya iuntuk imenemukan ifakta ikoherensi, ikhususnya iapakah 

ipedoman iperaturan iitu isesuai idengan inorma ipidana iatau itidak idan iapakah inorma 

ipidana iyang imemuat itanggung ijawab idan isanksi isesuai idengan itindakan iseseorang 

isesuai idengan inorma atau iasas ipidana.9 iPendekatan iyang idigunakan iadalah 

ipendekatan iperundang-undangan idan ijuga ipendekatan ikonseptual. 

Pembahasan 

Penghinaan Terhadap Presiden dan Wapres Menurut KUHP 

Penghinaan terhadap kepala negara, raja atau penguasa sering disebut dengan lèse 

majesté atau lese majesty. Diadopsi dari bahasa Prancis, itu adalah tindakan atau kejahatan 

yang menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap raja atau ratu di suatu tatanan monarki 

ataukah kepada penguasa. Yaitu laesa maiestas dalam bahasa Latin, yang berarti kedaulatan 

yang terluka.10 

Ketentuan imengenai ipenghinaan iterhadap ipresiden ipada idasarnya idi iartikel i111 

iWvs iyang ididalamnya imengatur imengenai iopzetttelihke ibeleediging iden iKoning iof ider 

iKoningin. iSaat iitu, imenghina ipresiden idiancam ihukuman ipaling ilama i5 itahun iatau 

idenda i300 igulden ipaling ibanyak. iHingga ipada itahun i1915 itepatnya itanggal i15 

ioktober idikeluarkannya iKoninlijk iBesluit inomor i33 iyang ididalamnya itentang 

                                                             
8 Adhya Satya Bangsawan, ‘Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-

022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu 
Hukum, 4.1 (2019), 97–114 <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114>. 

9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, 2005. h.42-56.  
10 Oxford Dictionary, Oxford University Press, United Kingdom 



 
 

 
 

ipemberlakuan iWetboek ivan iStrafrecht ivoor iNederlands-Indie i(Wvs iNederlands-Indie) 

iakan itetapi ihukum itersebut iberlaku isecara imengikat isaat idinyatakan idalam 

iStaatsblad i1915 inomor i732. iSetelah ipenjajahan iBelanda iberakhir, iIndonesia idijajah 

ioleh iJepang inamun ihukum idari iBelanda itetap iditerapkan. iHal itersebut itermuat 

iberdasarkan iOsamu iSeirei inomor i1 itahun i1942. iDimana ipasal i3 idari iaturan itersebut 

imenerangkan ibahwa iseluruh ibadan ipemerintahan iserta ikekuasaannya, ihukum idan 

iundang-undang idari ipemerintah iterdahulu idinyatakan isah idan idiakui iuntuk 

isementara iwaktu iasalakan itidak ibertentangan idengan ipemerintahan imiliter. 

Hukum ipidana iBelanda iini iterus iditerapkan imeskipun iIndonesia itelah 

imenyatakan ikemerdekaannya. iHal iini ididasarkan ipada ipasal i1 iaturan iperalihan 

iUUD iNRI i1945 iyang imenyatakan ibahwa i“segala iperaturan iperundang-undangan iyang 

iada imasih itetap iberlaku iselama ibelum idiadakan iyang ibaru imenurut iUndang-Undang iDasar 

iini”. iTidak iberselang ilama iterbuatlah iOendang-Oendang i1946 inomor i1 itentang 

iPeratoeran iHoekoem iPidana iyang imenetapkan ibahwa inama iWvS iNederlands-Indie 

imenjadi iWvS iatau iKitab iOendang-Oendang iHoekoem iPidana idan imasih 

idiberlakukan ihingga isaat iini. 

Indonesia isendiri itidak imengerti imengenai ikonsep ijabatan ikepala inegara 

ilayaknya iBelanda, imaka ipasal imengenai ijabatan ikepala inegara idikontekstualisasikan 

imenjadi ipasal iproteksi iterhadap ipresiden iatau iwapres. iPasal i8 iangka i24 iUndang-

Undang inomor i1 itahun i1946 imenetapkan ijika ikata iKoning iof ider iKoningin ipada ipasal 

i134 iKUHP idiganti idengan ipresiden iatau iwapres.11 iGantinya ifrasa itersebut 

ididasarkan iatas ipemikiran ibahwa ipresiden iIndonesia itidak ihanya iberperan isebagai 

ikepala ipemerintahan itetapi ijuga isebagai ikepala inegara. iHasilnya, iartikel i111 

iNederlands iWvS iyang ikala iitu idigunakan iuntuk iRaja idan iRatu iBelanda isebagai 

isimbol inegara, iditurunkan imenjadi ipasal i134, ipasal i136 ibis, idan ipasal i137 iKUHP 

iyang ikemudian idikenal idengan ipasal iatau idelik ipenghinaan iterhadap ipresiden. 

Secara fundamental konsep kepala negara antara Indonesia dengan Belanda adalah 2 

hal yang berbeda. Belanda merupakan negara kerajaan dimana raja dan ratu memiliki peran 

atas representasi martabat negara, disamping menjadi bagian atas pemerintahan negara 

Belanda yang sah itu sendiri. Namun, demikian raja tidak mempunyai kekuasaan politik 

atas jalannya pemerintahan yang hal ini diatur pada artikel 42 Kontitusi Belanda yang 

menyatakan : 12 

1. Pemerintah terdiri atas Raja dan Menteri. 

2. Tindakan atas pemerintahan dilakukan oleh Menteri, bukan Raja.  

Sebagai simbol serta pertanggungjawaban dari Gubernur Jendral dengan raja dan 

ratu tercermin harkat dan martabat negara, yang jabatan seorang raja dilakukan secara 

turun-temurun karena hanya keluarga rajalah yang mempunyai kekuasaan untuk mewakili 

negara. Berbeda halnya dengan pelaksana fungsi administrasi pemerintahan yang dilakukan 

oleh perdana menteri.13 Posisi raja serta ratu dianggap memperkuat perlindungan karena 

selalu dianggap benar atas keputusannya dan tidak dapat diganggu gugat. Konsep monarki 

inilah yang berbeda dengan Indonesia dimana kepala negara menjadi satu dengan posisinya 

                                                             
11 Justitia Avila Veda, ‘Universitas Indonesia Penerapan Pasal 134 Kuhp Tentang Penghinaan Terhadap 

Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia ( Studi Kasus Putusan Pengadilan’, 2015 
12 Hofweg, Politics in the Netherlands, ProDemos, 2013,The Hague. h.13. 
13 Veda, Op. Cit. h.55 



 
 

 
 

sebagai kepala pemerintahan. Jadi satunya inilah yang menyebabkan posisi kepala negara 

dipegang oleh kepala pemerintahan sekaligus. 

Ketatanegaraan antara Indonesia dengan Belanda inilah dapat disimpulkan jika 

presiden sebagai kepala pemerintahan lebih dominan daripada presiden sebagai kepala 

negara. Dimana peran presiden menjalankan dungsi pemerintahan lebih dominan daripada 

perannya sebagai simbol kehormatan negara. Dari jabatannya pun presiden dipilih melalui 

pemilihan umum sedangkan Belanda melalui turun-temurun. 

Aspek negara dinilai penting, karena itu negara merupakan hal yang dilindungi dari 

berbagai aspek yang menganggu. Namun, seiring berjalannya waktu perlindungan 

terhadap negara berkembang luas dimana meliputi wilayah, penguasa, alat negara, intitusi 

negara, pejabat negara, simbol negara yang menjadi objek dilindungi dalam suatu peraturan 

perundang-undangan. Lazimnya, bentuk perlindungan negara dibungkus dengan 

terminologi yang berbeda. Seperti, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan 

terhadap politik, kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, kejahatan terhadap 

institusi pemerintahan dan lainnya. Dari terminologi tersebut intinya sama yaitu kejahatan 

terhadap negara dan tujuannya juga sama untuk melindungi negara. 

Di Indonesia sendiri ada beberapa pasal yang terkait kejahatan terhadap negara 

disalahgunakan untuk meredam dan memberongsong kebebasan politik serta ekspresi 

warga negaranya. Haryanto dalam bukunya mengatakan bahwa pemberongsongan tersebut 

terutama dimaksudkan bagi berbagai pendapat warga negara yang tidak selaras atau 

berlawanan dengan kepentingan negara.14 Maksudnya sebagian pasal perlindungan 

terhadap negara di dalam KUHP seringkali dijadikan sebagai alat mengkriminalisasikan 

terhadap individu atau kelompok yang mengkritisi kepentingan pemerintah dimasa lalu 

hingga saat ini. Seperti halnya yaitu pasal penghinaan terhadap martabat presiden/wapres 

yang dapat dikatakan sebagai Lese Majeste. Sebagaimana yang termuat di pasal 134, pasal 

136 bis, dan pasal 137 sebelum dihapuskan oleh MK. Sebelum dicabut pasal-pasal secara 

teratur digunakan untuk mengancam HAM dan demokrasi. 

Penghinaan isendiri iberasal idari ibahasa iBelanda iyang idikenal idengan i“Belediging” 

iatau idalam ibahasa iInggris idikenal idengan i“Offence” idimana imenurut isejarahnya 

idapat idiartikan idengan itindakan isengaja imerusak imartabat, ikehormatan iatau 

isebagainya. iKUHP isendiri itidak imengatur ilebih itegas imengenai ipenghinaan iitu 

isendiri, inamun itindak ipidana ipenghinaan idapat idiartikan isebagai itindak ipidana 

iyang imenyerang/merusak inama ibaik i/kehormatan iseseorang.15 iAkan itetapi idi idalam 

iKUHP imengenai iapa iyang idimaksud idengan ipenghinaan isendiri itidakn idiatur 

isecara ispesifik. iBerpegang iteguh ipada inorma, iaturan iserta iketentuan-ketentuan iyang 

iberlaku iatau iyang idapat idikatakan isebagai inormatif, itindak ipidana ipenghinaan 

idiartikan isebagai itindakan iyang imenyerang ihak iseseorang idengan imerusak inama 

ibaik iatau ikehormatan iseseorang.16 iPenghinaan isendiri iberbeda imaknanya idengan 

ikritik. iJika ipenghinaan imerupakan itindakan iyang imerusak ikehormatan idan imartabat 

                                                             
14 Ignatius Haryanto, Kejahatan Negara, Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara, ELSAM, 1999, 

Jakarta.  
15 Yan Pramadya Puspa, Kamus Humum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, 

1997, Jakarta, h. 128. 
16 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya, Grafindo 

Persada, 2007, Jakarta, h. 9. 



 
 

 
 

iseseorang imaka idisini ikritik imerupakan itindakan imenganalisis idan imengevaluasi 

isuatu ihal iyang itujuannya iuntuk ipemahaman, imemperluas iapresiasi, iatau imembantu 

imemperbaiki ikinerja. iKritik iseringkali idisampaikan iuntuk imemperbaiki iperilaku, 

itindakan, iatau ipendapat iseseorang ibukan ikarena ididasari ioleh ikebencian imelainkan 

itindakan iyang imenyadarkan iseseorang iatas ikesalahannya. iJika idihidupkannya 

ikembali ipasal ipenghinaan ipresiden idalam iRKUHP itentu isaja imenimbulkan 

iketidakpastian ihukum. iKarena iakan irentan iterjadinya isalah ipenafsiran imengenai 

ikritik idan ipenghinaan iitu isendiri. iSecara ikonstitusional ikebebasan imengemukakan 

ipikiran ibaik idengan itulisan imaupun ilisan iserta iekspresi isikap imerupakan ihak iyang 

idilindungi. iHal iini itercantum ipada ipasal i28, i28E iayat i(2) idan i(3) iUUD iNRI i1945. 

iKetika isuatu inegara idemokrasi iseperti iIndonesia iini ikepentingan ipemegang 

ikekuasaan idan ipejabat iharus imemperoleh ipengawasan iagar itidak iadanya 

ikesewenang-wenangan. iMaksudnya isetiap ikritik idari iwarga inegara, ipemegang 

ikekuasaan idan ipejabat itidak idiperkenankan iuntuk ianti ikritik. 

Reksodiputro imengatakan iuntuk imenegakkannya ipasal i134, ipasal i136 ibis iserta 

ipasal i137 iKUHP, ikata i“penghinaan” iwajib imenggunakan ipemahaman iyang 

iberkembang idi imasyarakat imengenai ipasal i310-321 iKUHP imenggunakan iperubahan-

perubahan iyang idiperlukan iatau ipenting. iDengan idasar ipertimbangan ifundamental 

isocial ivalues/nilai-nilai isosial idasar idalam imasyarakat imodern iyang idemokratik. iOleh 

ikarena iitu, iadanya ipasal imaupun idelik iterhadap ipenghinaan ipresiden idilarang 

idipakai iuntuk imenghalangi ikritik imaupun ipenolakan itentang isuatu ikebijakan 

ipemerintah ibaik ipusat imaupun idaerah, iserta ikebijakan ipemegang ikekuasaaan idalam 

ipemerintahan ipusat idan idaerah. iDalam ihal idelik ikhusus iyang imengatur imengenai 

ipresiden/wapres, iahli iberpendapat itidak iperlu iadanya idelik ipenghinaan iterhadap 

ipresiden/wapres, ikarena idalam isuatu inegara irepublik, ikepentingan inegara itidak 

idapat idisangkut-pautkan idengan ipribadi iyang ididalam ipribadi itersebut iterdapat 

iadanya imartabat.17 i 

Penghinaan Terhadap Presiden atau Wapres Menurut Putusan MK No.013/022/PUU-

IV/2006 

MK isendiri imempunyai ialasan imengapa ipasal ipenghinaan iterhadap ipresiden 

itidak irelevan. iPertama, ikarena ihal itersebut ibertentangan idengan ipasal i28 iUUD iNRI 

i1945. iPasal itersebut imerupakan ipeninggalan ikolonial iBelanda idimana iKUHP isendiri 

iusianya itelah imencapai ilebih idari i90 itahun idan isudah itidak ipas iuntuk iditerapkan 

idi iIndonesia idimana iitu imerupakan iproduk ihukum iBelanda iyang idigunakan iterkait 

ipenghinaan iraja iatau iratu. iKedua, icukup idengan iadanya ipasal i310 isampai i321 

iKUHP iyang idapat idigunakan iterkait ipenghinaan iterdapat ikualitas ipribadinya 

isehingga idelik ipenghinaan ipresiden itidak iboleh ilagi idugunakan iuntuk imenghambat 

ikritik idan idemokrasi. iDapat ipula idigunakan ipasal i207 iKUHP ijika iditujukan ikepada 

ipresiden iatau iwapres iselaku ipejabat. iKetiga, ikedaulatan itertinggi iberada iditangan 

irakyat isehingga ipresiden itidak iboleh imendapatkan iprivilege iyang imemperoleh 

ikedudukan iatau iperlakuan iyang imartabatnya iberbeda idengan iwarga inegara ilainnya. 

iKeempat, iakan imenimbulkan iketidakpastian ihukum iyang imenyebabkan irentan idisalah 

                                                             
17 Ajie Ramdan, Fakultas Hukum, and Universitas Padjadjaran, ‘Kontroversi Delik Penghinaan 

Presiden / Wakil Presiden Dalam Rkuhp Controversy Over the Offense of Insulting the President / Vice 
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itafsirkan iapakah iterhadap isuatu iprotes imenyatakan ipendapat iatau ipikiran 

imerupakan isebuah ikritik iatau ipenghinaan iyang ipada iakhirnya imenghambat iupaya 

ikomunikasi idan iperolehan iinformasi. iKelima, iMK ijuga iberpendapat ijika iIndonesia 

iialah inegara ihukum iyang idemokratis, iberbentuk irepublik, iserta iberkedaulatan irakyat 

idan imenjunjung itinggi ihak iasasi imanusia iyang idimana iKUHPnya imasih iterdapat 

ipasal-pasal iyang imenegasi iprinsip ipersamaan idi idepan ihukum, imengurangi 

ikebebasan ipendapat, ikebebasan iakses iinformasi, iserta iprinsip ikepastian ihukum iyang 

idimana iuntuk iselanjutnya itidak idiperbolehkannya idicantumkan ipasal-pasal imirip 

idengan ipasal ipenghinaan iterhadap ipresiden idi idalam iRKUHPnya. iKeenam, idapat 

iberpeluang imenghambat ihak iatas ikebebasan ibaik ilisan, itulisan, idan iekspresi 

idigunakan ioleh iaparat ipenegak ihukum idi idalam imomentum iseperti idemonstrasi. 

iKetujuh, iancaman ipidana iterhadap ipelanggaran ipasal itersebut i(pasal i134, ipasal 

i136bis, idan ipasal i137) iancaman ipidananya ipaling ilama i6 itahun iyang imenghambat 

iproses idemokrasi, ikhususnya iakses ibagi ijabatan ipublik iyang imensyaratkan iseseorang 

itidak ipernah idihukum ikarena imelakukan itidak ipidana ilebih idari i5 itahun. iHal iini 

iakan imenjadi ihambatan ibagi ikemungkinan iuntuk imengklarifikasi iapakah ipresiden 

iatau iwapres itelah imelakukan ipelanggaran iyang iada ipada ipasal i7A iUUD iNRI itahun 

i1945. iDengan iupaya-upaya imelakukan ipernyataan itersebut idapat idi iartikan isebagai 

ipenghinaan iterhadap ipresiden iatau iwakilnya. i 

Dari semua pernyataan MK terkait penghapusan pasal penghinaan presiden di 

dalam KUHP penulis setuju karena yang pertama, pasal penghinaan terhadap presiden 

merupakan peninggalan kolonial Belanda yang telah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa 

konsep dari penghinaan terhadap presiden sendiri diadopsi mentah-mentah dari Wvs 

dimana kata Raja dan Ratu atau Koning of der Koningin langsung diganti dengan presiden 

atau wapres berikut dengan pasalnya yang langsung diadopsi begitu saja. Kedua, pasal 310-

321 KUHP sendiri memang telah mengatur mengenai penghinaan serta memberikan 

perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang yang penulis rasa itu sudah 

cukup untuk digunakan oleh presiden atau wapres karena jika dilihat lagi Kehormatan 

terhadap suatu individu memanglah dihormati bahkan telah dijelaskan oleh penulis bahwa 

pasal 19 ICCPR menyatakan demikian, serta pembatasannya hanya terbatas untuk 

menghormati hak serta reputasi orang lain. Didalam pasal 28 J UUD NRI 1945 juga telah 

mengatakan bahwa pembatasan akan hak asasi manusia bisa dilakukan demi menjamin 

pengakuan seta penghormatan atas kebebasan orang lain. Presiden sendiri merupakan 

jabatan dimana UUD NRI 1945 juga mengatakan dengan tegas bahwa orang merupakan 

manusia bukan jabatan. Serta tentu saja, pembatasan yang dibenarkan dalam kerangka hak 

asasi manusia ataupun kerangka konstitusi mengenai jabatan presiden itu sendiri. Perlu 

dipertegas lagi bahwa presiden bukanlah orang melain kan jabatan dan yang dilindungi 

didalam UUD NRI 1945 adalah orangnya bukan jabatannya.  

Ketiga, mengenai privilege atau hak istimewa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi 

sebagai berikut: “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan presiden atau wapres dipilih langsung oleh rakyat, kemudian 

presiden atau wapres bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat presiden atau wapres 

berhak atas protokoler, tetapi presiden yang dipilih oleh rakyat tidak dapat diberikan hak-

hak istimewa yang berakibat memperoleh tindakan dan perlakuan apabila substansinya 

adalah manusia yang harkat dan martabatnya berbeda di hadapan hukum warga negara. 



 
 

 
 

Apalagi hak istimewa secara hukum tidak diperkenankan untuk diberikan kepada presiden 

atau wapres karena akan menyebabkan deskriminatif dengan kedudukan rakyat selaku 

pemegang kedaulatan tertinggi. Hak istimewa kepada presiden atau wapres dapat diberikan 

secara prosedural hanya dalam mendukung fungsi dan tugasnya semisal hak prerogratif, 

hak dengan gaji tinggi, serta hak didahulukannya dari orang atau warna negara lain tetapi 

tidak dimaksudkan untuk berbeda dalam kedudukan hukum. Dengan ini, secara 

konstitusional dikatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.  

Keempat, Karena akan rentan terjadinya salah penafsiran mengenai kritik dan 

penghinaan itu sendiri. Secara konstitusional kebebasan mengemukakan pendapat baik 

dengan tulisan maupun lisan serta ekspresi sikap merupakan hak yang dilindungi. Hal ini 

tercantum pada pasal 28, 28E ayat (2) dan (3) UUD.NRI.1945. Ketika suatu negara demokrasi 

seperti Indonesia ini kepentingan pemegang kekuasaan dan pejabat harus memperoleh 

pengawasan agar tidak adanya kesewenang-wenangan. Dimana maksudnya setiap kritik 

dari warga negara, pemegang kekuasaan dan pejabat tidak diperkenankan untuk anti kritik. 

Kebebasan berpendapat dan berekspresi memang memiliki jaminan dan hal ini telah 

dinyatakan pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan International Convenant on Civil 

and Politic Right. Akan tetapi terdapat batasan yang diatur dalam pasal 19 International 

Convenant on Civil and Politic Right, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut 

bersifat restriktif yang artinya hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang untuk 

menghormati hak, reputasi orang lain, dan untuk melundungi kemananan nasional. Di 

mana kebebasan harus menghormati : 

1. Segala hak serta kebebasan orang lain. 

2. Segala aturan moral. 

3. Ketertiban umum. 

4. Kesejahteraan umum. 

5. Keamanan nasional dan masyarakat. 

6. Kesehatan umum. 

7. Menghindari penyalahgunaan hak, asas-asas demokrasi, serta hukum positif. 18 

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat/kritik sendiri bukan semata-mata 

dibebaskan secara keseluruhan, akan tetapi harus ada garis-garis batas yang harus ditaati 

oleh warga negara. Dalam konteks sosial sendiri kebebasan tidak dapat diartikan sebagai 

kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan tersebut harus ada landasan tanggung jawab 

serta kebebasan yang masih memperhatikan nila-nilai moral di dalam suatu masyarakat.19 

Garis-garis batas yang ada bukan untuk memangkas bahkan menghilangkan kebebasan 

tetapi untuk menata aktivitas dalam masyarakat supaya para pihak dapat memperoleh dan 

menggunakan haknya. Legalitas akan berbagai aktivitas seperti hak untuk berdemo atau 

unuk rasa sebagai gambaran dari hak untuk bebas berpendapat dalam konferesi atau 

musyawarah yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. Akan tetapi, hal itu harus 

diimbangi dengan kewajiban warga negara dalam hal ini tanggung jawab atas kesejahteraan 

bersama dengan tidak membuat pihak lain merasa dirugikan dan diberatkan. Pemikiran 
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tersebut masih dipandang sepele oleh pemerintah Indonesia sehingga menimbulkan 

ketidakpuasan yang hal ini sangat rawan. Sebab itu, rasa nasionalisme terhadap bangsa dan 

negara yang dapat menyeimbangkannya sehingga antara tuntutan dan pemenuhan hak bisa 

seimbang dan tidak lebih besar antara salah satu. Di dalam perkembangannya, terdapat 

berbagai kritik yang dilontarkan di harapkan menimbulkan kecenderungan untuk tidak 

bersikap represif. Hal ini dapat dijadikan sebagai momentum yang harus dipertahankan 

dengan catatan bahwa hal itu harus diselesaikan dengan cara bertanggung jawab. Untuk itu, 

di era demokrasi yang memaksa banyak keterbukaan/kritik/saran/apalah pemaknaannya, 

sangat diperlukan pembatasan kebebasan yang berlebihan.20 

Kelima, dalam proses berdemokrasi tentu saja kegiatan-kegiatan menyampaikan 

pendapat dimuka umum diperlukan apalagi kegiatan mengenai kritik atas kebijakan 

presiden atau wapres yang tidak sesuai. Hal ini menurut penulis normal saja terjadi dan 

dilakukan tetapi tak jarang kritik yang dilontarkan oleh warga negara justru malah 

dibungkam, di beringkus oleh aparat penegak hukum sendiri yang hal tersebut nantinya 

dikategorikan sebagai unsur dari penghinaan. Padahal antara kritik dan penghinaan senriri 

mempunyai tafsir frasa yang berbeda. Keenam, sesuai dengan pernyataan MK pidana selama 

6 tahun akan menghambat berjalannya proses demokrasi karena bukan merupakan suatu 

cermin dari nilai-nilai sosial kepentingan masyarakat dan akan menghambat seseorang untu 

mendukung dan berpasrtisipasi dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 

1945. 

Kebijakan Pemerintah dan DPR Menghidupkan Kembali Pasal Penghinaan Terhadap 

Presiden Di RKUHP Tahun 2019 

Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perlindungan negara dalam kerangka 

hukum pidana sering dikatakan dengan kejahatan politik atau pidana politik. Pada awal 

mulanya kejahatan politik tersebut yaitu yang bertentangan terhadap pemerintah yang 

sedang berkuasa. Bentuk serta sifat kejahatan politik ini dapat diperhatikan dengan simple 

dan mudah dibedakan dengan delik biasa. Tapi kejahatan politik semakin runyam serta 

pelik seiring dengan perkembangan masyarakat. Dapat pula suatu kejahatan biasa 

ditemukan kesamaannya dengan unsur kejahatan politik atau dalam artian kejahatan politik 

saat ini sulit untuk dicari unsur pembedanya apakah termasuk kejahatan politik atau 

kejahatan biasa.21 

Saat iini itengah iramai iisu iyang isangat ikrusial itentang idihidupkannya ikembali 

ipasal iterhadap ipenghinaan ipresiden/wapres iyang ididalamnya imemuat ipenghinaan 

iterhadap imartabat. iDimana isifat idari idihidupkannya ikembali ipasal itersebut iada 

ikaitannya idengan ipolitik iakibat idari iturbulensi ididalam ipolitik iitu isendiri. iMK 

imemang itelah imencabut ipasal itersebut isejak i2006 ilalu idan imengatakan iuntuk ipasal 

idengan iisi iyang isama itidak idiperkenankan idiatur ikembali, iakan itetapi idi idalam 

idraf iRKUHP itahun i2019 irumusannya itidak iterlalu ibanyak ifrasa iyang idiubah idan 

imenunjukkan iperbedaan. iMenurut iR. iSoesilo, itindak ipidana ipenghinaan ipresiden 

isendiri isecara iumum imencakup imengenai imenista isecara ilisan i(smaad), ipenghinaan 

                                                             
20 Azwar Annas and others, ‘Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-Iv / 2006’, 9.1 (2021), 481–87. 
21 Wemby, Op Cit., h.211 



 
 

 
 

ibiasa i(smaadschrift), idan ipengaduan iatau ilaporan ipalsu i(lastrilijke iaanklacht).22 iSebagai 

icontoh idari ikalimat ikritik isendiri iyaitu, i“Presiden iA icuma ibisa iobral ijanji”, iatau 

iseperti ibeberapa ikasus ibelakangan iini, idimana iBem iUI imelontarkan ikalimat ibahwa 

i“Jokowi iking iof ilips iservice”,23 iatau ipada imural i“Jokowi i: i404 inot ifound”, i“Dipaksa 

isehat idi inegeri iyang isakit”, iserta i“Tuhan iaku ilapar”. i24 

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP yaitu suatu upaya 

untuk memperbaharui hukum pidana yang ada di Indonesia. Hukum di Indonesia sendiri 

saat ini bersumber dari hukum kolonial Belanda atau yang disebut dengan Wvs yang 

kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri 

memuat beberapa pasal yang sudah tidak selaras dengan situasi serta keadaan masyarakat 

Indonesia saat ini. Yaitu pasal-pasal mengenai penyebar kebencian atau dalam bahasa 

Belandanya (Hatzai Artikelen) terhadap pejabat, pemimpin politik atau golongan serta etnis.25 

Situasi perubahan hukum haruslah adil serta selaras dengan kenyataan yang ada di 

dalam masyarakat dimana hal tersebut secara tegas barulah dituangkan kedalam RKUHP. 

Dimana substansi hukum pidana haruslah diselaraskan denganpolitik hukum, keadaan, 

serta perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Selanjutnya 

pembaharuan dalam sistem hukum pidana di Indonesia haruslah tetap berlandasakan 

Pancasila, UUD NRI 1945 dan juga harus menghormati serta menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia. 

Barda iNawawi iArief imenambahkan, ireformasi ihukum iharus idilakukan idengan 

ipendekatan ipolitik, ikarena ipada idasarnya imerupakan ilangkah ipolitik i(yaitu ibagian 

idari ikebijakan ihukum iatau ipenegakan ihukum, ikebijakan ihukum ipidana, ikebijakan 

ikriminal idan ikebijakan isosial). iSetiap ikebijakan imengandung ipertimbangan iyang 

imemadai. iOleh ikarena iitu, ireformasi ihukum ipidana ijuga iharus iberorientasi ipada 

ipendekatan inilai.26 iReformasi ihukum ipidana idi iIndonesia imerupakan isalah isatu 

iamanat ipenting ibagi ipelaksanaan iProgram iReformasi iNasional. iDengan iadanya 

ihukum, idimungkinkan iuntuk imenata ikembali ilembaga-lembaga ihukum iperadilan 

ipidana, idengan imemperhatikan inorma-norma iperundang-undangan, iperbaikan isikap, 

icara iberpikir iserta iberbagai iperilaku imasyarakat. iDapat iberupa itiga ireformasi ihukum 

ipidana iyaitu ireformasi ilembaga ihukum, isubstansi ihukum, idan ibudaya ihukum.27 

                                                             
22 Ibid., h.212 
23 Rahel Narda Chaterine (2021, September, 07). BEM UI : “Jokowi king of lips service”, Bukan Serangan 

Personal, tetapi Kritik Atas Kebijakan, diakses dari 

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/14075331/bem-ui-jokowi-the-king-of-lip-service-bukan-
serangan-personal-tetapi-kritik?page=all. 

24 Yafi Hudatama Wibowo (2021, Agustus, 31). Mural Dihapus, Bagaimana Cara Mengkritik Pemerintah 
yang Benar, diakses dari https://lem.uii.ac.id/mural-dihapus-bagaimana-cara-mengkritik-pemerintah-yang-

benar/. 
25 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana 

Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 28. 
26 Dian Dombat, ‘Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden 

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat', University 

of Muhammadiyah Malang, 2019. 
27 Reformasi lembaga hukum yaitu perubahan yang menyangkut institusi pelaksana hukum, 

kewenangan lembaga hukum, serta aparat penegak hukumnya. Reformasi substansi hukum yaitu perubahan 
pada materi hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dan Reformasi budaya 
hukum yaitu mengenai perubahan tindakan hukum masyarakat itu sendiri. 



 
 

 
 

Didalam praktik dan pelaksanaannya pembaharuan hukum pidana bukanlah perkara 

yang mudah, ada banyak permasalahan yang dihadapi karena haruslah memenuhi semua 

aspek politik, sosial, budaya dan kultural oleh karena itu perlunya pendekatan secara 

terpadu, integral dan rasional serta upaya untuk mensosialisasikannya. Pembaharuan atau 

reformasi hukum pidana sendiri menjadi hal yang harus untuk dilaksanakan, terlebih 

Indonesia sendiri telah menyatakan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Alasannya 

yaitu : 

1. Pembaharuan hukum atas hukum penjajah menjadi tuntutan konsekuensi 

pernyataan proklamasi kemerdekaan.  

2. Tindakan perombakan secara keseluruhan melalui Proklamasi kemerdekaan. 

3. Realita dan idealita hukum haruslah berbeda dari sebelum Proklamasi kemerdekaan. 

4. Kebangsaan harus menjadi tujuan hukum itu sendiri. 

5. Ketidaksesuaian dengan Pancasila masih ada dalam sistem ideologi/hukum karena 

adanya percampuran. 

6. Untuk melayani masyarakat dibutuhkan perubahan sesuai fungsinya pada politik 

hukum terhadap struktur sosial yang diakibatkan oleh Proklamasi. Bukan hanya 

struktur yang statis.28 

Akan itetapi ipembaharuan ihukum idi iIndonesia iseringkali imengalami ikonflik. 

iKarena iadanya ibenturan ikepentingan ipolitik isehingga itak ijarang iuntuk ikurang 

iberpikir ikedepan, idan imasih isangat ikurangnya irasa iberpikiran inasionalistis 

ikebangsaan, idan iharapan imengakhiri iera ihukum ipidana ikolonial. iKonflik isendiri 

imerupakan ipertentangan, ipertikaian, ipersengketaan, iperselisian, idan ipercekcokan.29 

iSecara isosiologis, ikonflik idigambarkan isebagai isuatu iproses imanusiawi iantara i2 iatau 

ibanyak iindividu i(bahkan idapat iberupa ikelompok) ibertujuan iuntuk 

imenghancurkan/membuat itak iberdaya ioleh isalah isatu ipihak ikepada ipihak ilawan.30 

iMenurut iSoerjono iSoekanto ibisa imenjadi icara iyang idikeluarkan ioleh iindividu iuntuk 

imencapai itujuan idengan icara imelawan isekelompok imanusia idengan iproses iancaman 

idan ikekerasan. iSebab iitu, ikonflik idi iidentikkan idengan itindak ikekerasan. iMeskipun 

ididalam ipembaharuan ihukum ipidana imenimbulkan ikonflik iakan itetapi ikonflik 

itersebut itidak isampai imenimbulkan ikekerasan. iHanya isaja ikonflik ikarena 

ikepentingan, itujuan iatau ipendirian. iLalu, iaturan iatau ikebijakan iyang idihasilkan 

iterkadang itidak imemberikan ikepastian, ikeadilan idan ikemanfaatan. i 

RKUHP isendiri itak ihanya imenimbulkan ikontroversi itetapi ijuga imenimbulkan 

ikonflik. iDelik ipenghinaan iterhadap ipresiden/wapres icontohnya. iDelik iini isudah 

idiakui ibertentangan iterhadap iundang-undang ioleh iMK ipuluhan itahun isilam, iuntuk 

imengkriminalkan iatau idilihat icara ipenanggulangan ikejahatan, iesensinya iyaitu idari 

ibagian ikeseluruhan icara iperlindungan iterhadap imasyarakat iyang idisebut isosial 

idefence iserta icara imecari ikesejahteraan imasyarakat/social iwelfare iyang iini imerupakan 

idari iteori ikebijakan ihukum ipidana. iSebab iitu, ikembali idihidupkannya idelik iterhadap 

ipenghinaan ipresiden/wapres idirasa itidak itepat idengan itujuan ipenting iatau iakhir 

                                                             
28 Otto Yudianto, ‘Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, DIH Jurnal 

Ilmu Hukum, 12.23 (2016), 35–44. 
29 Pius A Partanto, Kamus Ilmia Populer, Arkola, Surabaya, 1994, h. 358. 
30 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bali Pustaka, Jakarta, 1984, h. 289 



 
 

 
 

ikebijakan ihukum ipidana, iyaitu imelindungi iserta imemperoleh ikesejahteraan 

imasyarakat iIndonesia. iAda irasa iterbelenggu idi idalam imasyarakat ijika iakan 

imengkritik ikinerja ipemegang ikekuasaan idengan ieksistensi iTindak iPidana iTerhadap 

iMartabat iPresiden idan iWakil ipresiden idalam iBab iII iKUHP. 

Dalam iRKUHP idijelaskan ipada ipasal i218 ibahwa iyang imenyerang idi imuka 

iumum ikehormatan iatau iharkat idan imartabat idiri ipresiden/wapres idipidana ipaling 

ilama i3 itahun i6 ibulan/pidana idenda ipaling ibanyak ikategori iiv. iPasal i219 

imenyatakan ibahwa ijika iperbuatan ipenghinaan ipresiden idengan imedia ielektronik 

iatau isarana iteknologi iinformasi imaka ipidana ipenjara iakan ibertambah imenjadi ipaling 

ilama i4 i(empat) itahun i6 i(enam) ibulan iatau ipidana idenda ipaling ibanyak ikategori iiv. 

iDenda ikategori iiv isendiri iyaitu imaksimal iRp. i200.000.000 i(dua iratus ijuta irupiah). 

iDalam ipasal i220 idijelaskan ibahwa ipenuntutan iyang iterjerat ipasal i218 idan ipasal i219 

ihanya ijika iadanya iaduan. iPemerintah idan iDPR imempunyai ibeberapa ialasan 

imengapa imasih imempertahankan idelik ipenghinaan iterhadap ipresiden/wapres ikarena 

ipertama, ibahwa i“Presiden isebagai isimbol inegara” idan i“Personifikasi imasyarakat”. 

iKedua, ibahwa ipenghapusan ipasal iterhadap ipenghinaan ipresiden/wapres iakan 

imenjadikan ibudaya iyang isangat iliberal. iKetiga, imenganggap ibahwa iditiadakannya 

ipasal ipenghinaan iterhadap ipresiden itidak isepadan idengan ipenghinaan iyang 

idilakukan ikepada iperwakilan inegara isahabat. iKeempat, iakan imerubah ipasal 

iterhadap ipenghinaan ipresiden/wapres iyang iawalnya idelik ibiasa imenjadi idelik 

iaduan. 

Lembaga Studi dan Advokasi Nasional atau dapat disingkat dengan ELSAM 

menyatakan bahwa : 

“Dimasa iOrde iBaru, itelah iterjadi ipenyalahgunaan ipenggunaan ipasal-pasal iini, iyaitu 

iuntuk imemproteksi ikepentingan ipemerintah iyang idiwakili ioleh ipresdien iatau iwakil ipresiden. 

iKonsep imartabat ipresiden idan iwakil ipresiden isendiri ikemudian idisalahgunakan imenjadi 

iperlindungan ikebijakan ipemerintah idari isegala imacam ibentuk ikritik, iyang ioleh ikarena iitu 

ipada imasa iitu isiapapun iyang imelakukan ikritik idan idemonstrasi iterhadap ipemerintah 

ikemudian idianggap imelakukan isuatu itindakan ipenghinaan idan idianggap isebagai ianti 

ipemerintah. iAkibatnya ipasal i134, ipasal i136 ibis, idan ipasal i137 iKUHP isering idijadikan ijerat 

iuntuk imemberangus iwarga inegara ibaik iindividu imaupun ikelompok iyang iberseberangan 

idengan ipemerintah iatau ioposisi. iKarena iitu ipula ipasal-pasal iini isering idisebut idengan ilese 

imajeste. iSesuai ipraktik idan ipenggunaannya, ilese imajeste isering idiartikan isebagai ihukum 

iyang imenempatkan ipemimpin inegara itidak idapat idiganggu igugat, iatau ianti ikritik. iApalagi 

iyang ilebih imengherankan ilagi ipasal-pasal iini imasih idirumuskan ike idalam iRKUHP”.31 

Menurut pemerintah, pasal penghinaan terhadap presiden didalam RKUHP berbeda 

dengan yang ada di dalam KUHP. Berikut perbandingan antara isi pasal penghinaan 

presiden dalam RKUHP dengan KUHP yang menurut penulis sedikit sekali pembedanya.  

Tabel 1. Perbandingan antara pasal penghinaan presiden dan wapres dalam 

KUHP dan RKUHP  

KUHP RKUHP draf tahun 2019 

                                                             
31 Jonatan Putra, ‘Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Penghinaan Terhadap 

Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berpotensi 
Mengancam Hak Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Asas Lex Certa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
Berkaitan’ (Universitas Katolik Parahyangan, 2018). h.11. 



 
 

 
 

Pasal 134 

Penghinaan yang dilakukan dengan 

sengaja terhadap presiden atau wakil 

presiden diancam dengan pidana paling 

lama 6 (enam) tahun, atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. 

Pasal 218 

(1) Setiap orang yang di muka umum 

menyerang kehormatan atau harkat 

dan martabat diri presiden atau 

wakil presiden dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun 6 (enam) bulan atau pidana 

denda paling banyak kategori IV. 

(2) Tidak merupakan penyerangan 

kehormatan atau harkat dan 

martabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) jika perbuatan 

dilakukan untuk kepentingan umum 

atau pembelaan diri.  

Pasal 136 bis 

Dalam pengertian penghinaan pada pasal 

134 termasuk juga perbuatan pada pasal 

135, jika hal itu dilakukan diluar adanya 

yang terkena, baik tingkah laku di muka 

umum dengan perbuatan, lisan, atau 

tulisan, asal di muka lebih dari empat 

orang, atau di muka orang ketiga yang ada 

disitu bertentangan dengan kehendaknya 

dan merasa tersinggung karenanya. 

Pasal 219 

Setiap orang yang menyiarkan, 

mempertunjukkan, atau menempelkan 

tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh 

umum, atau menyebarluaskan dengan 

sarana teknologi informasi yang berisi 

penyerangan kehormatan atau harkat dan 

martabat terhadap presiden atau wakil 

presiden dengan maksud agar isinya 

diketahui atau lebih diketahui umum, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 

4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana 

denda paling banyak kategori IV. 

Pasal 137 

Jika pembuat tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melakukan 

perbuatan tersebut dalam menjalankan 

profesinya dan pada waktu itu belum 

lewat dari 2 (dua) tahun sejak adanya 

putusan pemidanaan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang sama maka 

dapat dijatuhi pidana tambahan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 

ayat (1) huruf g. 

Pasal 220 

(1) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 

219 hanya dapat dituntut 

berdasarkan aduan. 

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan secara 

tertulis oleh presiden atau wakil 

presiden. 

 

Dari perbandingan antara KUHP dengan RKUHP, penulis akan menganalisis bahwa 

dalam pasal 218 ayat (2) RKUHP itu bukan merupakan serangan terhadap 

kehormatan/martabat presiden/wapres jika perbuatan itu dilakukan demi kepentingan 

umum atau pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hal ini tidak dapat 

dijelaskan secara jelas dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penafsiran 



 
 

 
 

terhadapperbuatan yang dianggap untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Hanya 

dijelaskan bahwa “dilakukan untuk kepentingan umum” yang dalam penjelasannya 

mengisyaratkan bahwa melindungi kepentingan masyarakat secara masif melalui hak untuk 

berekspresi dan hak berdemokrasi. Tapi, apakah dalam menyampaikan pendapat 

ditentukan patokan/batasan apa yang wajib dipatuhi, serta bentuk kepentingan umum yang 

mana yang termasuk dalam pasal tersebut. Bentuk-bentuk melindungi kepentingan umum 

dan pembelaan diri juga tidak ada penjelasan secara jelas.  

Muatan pada pasal 219 hampir sama dengan pasal 136bis KUHP, mengenai bentuk 

serangan terhadap suatu kehormatan, khususnya menyiarkan, mempertunjukkan, 

menempelkan/merekam agar terlihat oleh publik, atau menikmati rekaman sehingga 

terdeteksi oleh publik. Pemahaman publik sejalan dengan Hoge Raad di Arest tanggal 9 

bulan kalender Gregorian 1941, N.J, 1841 No.709, dikatakan bahwa penghinaan di tempat 

umum ialah yang dikunjungi oleh public serta jika terjadi di tempat yang dapat dikunjungi 

oleh semua orang hadir dan mendengarkan.32 Kategori delik aduan ada pada pasal 220, 

namun pelaksanaannya akan dapat dilakukan oleh orang yang diberi kuasa atau ditunjuk 

oleh presiden. Serta hanya perubahan kategori delik biasa menjadi delik aduan inilah yang 

berbeda pengaturannya.  

  Berdasarkan ipenjelasan idi iatas, imemang isecara igamblang idapat idikatakan 

iterdapat ipersamaan isifat, ibentuk, iserta iperbuatan iantar ipenghinaan iumum idan 

ipenghinaan idiatur isecara ikhusus imengenai itindak ipidana ipenyerangan iterhadap 

iperbedaan ipresiden/wapres, inamun iterdapat iperbedaan iyang imendasar, ikhususnya 

itentang ipidana ipenjara iyang idiatur idalam ipasal itersebut. iPeraturan ipidana isecara 

ikeseluruhan idimaksudkan isebagai icara iuntuk imembela imasyarakat. iDalam iBab iXIX 

itentang idelik ipenghinaan idalam iRKUHP i(Bab iII iBuku iII) idapat idilihat idari 

ihubungan ihukumnya idiatur ihubungan ihukum iantara iorang isebagai ipelaku idengan 

iorang. iPresiden/wapres itidak idapat idipandang isebagai ihubungan ihukum iantara 

iorang idan iorang, itetapi isebagai ihubungan ihukum iantara iorang idengan inegara 

idalam iartian iyaitu ipenguasa. 

Pemerintah idan iDPR isendiri imempunyai ialasan ilain iuntuk itetap 

imempertahankan ipasal ipenghinaan iterhadap ipresiden iini. iSetidaknya iada ibeberapa 

ialasan iatau iargumen iyang isebagai idasar idihidupkannya ipasal ipenghinaan iterhadap 

ipresiden idan ipenulis idengan itegas itidak isetuju idengan ikebijakan itersebut. iPertama, 

ipemerintah imenggunakan ialasan ibahwa ipresiden isebagai i“simbol inegara” idan 

i“personifikasi imasyarakat”. iDimana imenurut ipenulis ihal iini imerupakan ikekeliruan. 

iKarena, itentang isimbol inegara isendiri itelah idiatur ididalam ipasal i35 idan i36B iUUD 

iNRI i1945 itentang ilambang-lambang inegara, idan isebagaimana idiatur ijuga idalam 

iUndang-undang iNo.24 itahun i2009 itentang iBendera, iBahasa, idan iLambang iNegara 

iserta iLagu iKebangsaan. iLambang inegara iyaitu iGaruda iPancasila idan isemboyannya 

iBhinneka iTunggal iIka. 

Kedua, menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan presiden/wapres 

akan menciptakan budaya liberal. Ini adalah asumsi yang keliru. Karena MK memutuskan 

pasal tersebut inskonstitusional dan dari ketentuan yang berlaku selama ini, sulit untuk 

membuktikan bahwa keistimewaan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia telah 
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tergerus oleh nilai-nilai yang dianggap liberal. Menggunakan alasan “liberal” untuk 

mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden menunjukkan sikap pertentangan 

oleh pemerintah terhadap negara karena hak-hak kebebasan berpendapat dan bereskpresi 

sebagai komponen penting dari Hak Asasi Manusia yang gunanya untuk menjamin 

kebebasan semua orang terhadap potensi pembungkaman oleh para penguasa. Akan tetapi 

kebebasan sendiri perlu juga dibuat batasan dan rasa tanggung jawab agar setiap manusia 

memperoleh haknya dengan sama. Bagaimanapun juga, masyarakat Indonesia sebagai 

pemberi mandat berhak untuk menilai kinerja presiden dengan sejujur-jujurnya. Maka 

dibutuhkanlah penghapusan akan pasal penghinaan terhadap presiden ini.  

Ketiga, pemerintah berpendapat jika pasal penghinaan terhadap presiden dihapuskan 

maka tidak sepadan dengan penghinaan yang dilakukan kepada perwakilan negara sahabat. 

Kalau pasal penghinaan wakil negara sahabat tetap dipertahankan, lalu kenapa pasal 

terhadap penghinaan presiden dihilangkan di negara sendiri. Namun, hal ini perlu dianalisis 

lebih jauh. Karena menyandingkan kedua pasal tersebut merupakan hal yang berbeda. Jika 

dianalisis dari segi mandat, perwakilan negara sahabat bukan pemegang mandat dari rakyat 

Indonesia. Melainkan dari negara asalnya, maka jika pasalnya tetap dipertahankan 

merupakan hal yang tepat karena jika terjadi serangan berupa penghinaan kepada 

perwakilan negara sahabat dapat dikonstruksikan sebagai hinaan. Kemudian hal ini berbeda 

dengan konteks penghinaan presiden. Karena, jabatan presiden/wapres didalamnya 

terdapat mandat yang berhubungan langsung dengan rakyat Indonesia sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi dan hak gugat atas pertanggungjawaban kinerja dari para 

pejabat/pemimpin negara.  

Keempat, perubahan dalam pasal 220 RKUHP menjadi delik aduan. Semula, pasal 

penghinaan terhadap presiden/wapres adalah delik biasa. Akan tetapi terjadi perubahan 

pada rumusan delik tersebut di dalam RKUHP menjadi delik aduan, dimana korban dapat 

mengadukan sendiri lalu kemudian baru dapat diproses. Delik aduan menurut penulis 

bukan menjadi solusi yang tepat. Karena hal ini juga tidak bisa menghindari risiko 

kriminalitas. Dimana yang berbeda hanyalah caranya karena yang semula formil menjadi 

materiil tetapi intinya tetap sama. Fakta di lapangan penegak hukum seringkali 

menyamakan antara kritik dan penghinaan. Padahal kedua hal tersebut jelas berbeda dan 

sudah dijelaskan penulis sebelumnya. Apalagi jika yang mengadu adalah presiden. Adakah 

kemungkinan aduannya akan ditolak oleh penegak hukum. Faktor sosial presiden tentu saja 

akan mempengaruhi subjektivitas aparat penegak hukum itu sendiri. Lalu, perumusan 

menjadi delik aduan pada akhirnya akan membuat polemik atau masalah teknis lain.  

Menurut iJimly iAsshidiqie iyang ipada itahun i2006 iberperan isebagai iHakim iKetua 

iMK. iPasal ipenghinaan iterhadap ipresiden/wapres idi idalam iRKUHP iseharusnya itidak 

idiperlukan ilagi. iKarena, ipasal itersebut isudah ijelas idibatalkan ioleh iMK, ipresiden 

isendiri ibukan imerupakan ilambang inegara, ikarena iUUD iNRI i1945 itelah imengatur 

imengenai ilambang inegara iyaitu iGaruda iPancasila idan isemboyannya iBhineka 

iTunggal iIka iterkait ihal iini isudah idijelaskan ipenulis isebelumnya. iPresiden 

imerupakan iinstitusi, ibukan ientitas iyang imemiliki ihati idan iperasaan. iLalu, iapabila 

iterjadi ipenghinaan iterhadap ipresiden iitu isendiri. iKapasitasnya iadalah isebagai 

ipribadi, ibukan isebagai iinstitusi ipresiden.33 
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Merujuk pada teori kontrak sosial, Asshidiqie mengatakan untuk memenihi setiap hak 

manusia, tidak mungkin setiap individu akan terpenuhi haknya, akan tetapi hal ini dapat 

dilakukan jika secara bersama-sama atau kolektif. Sebab itu, agar dibuatnya substansi ialah 

untuk mengatur tentang tujuan bersama dengan perjanjian sosial. Dalam perjanjian haruslah 

diketahui siapa yang akan bertanggung jawab serta penentuan yang akan menjalankannya 

siapa tentang garis batas atas hak individu agar tercapaianya tujuan tersebut. Perjanjian 

tersebut di terapkan dan dilaksanakan dalam bentuk konstitusi sebagai the supreme law of the 

land atau hukum tertinggi pada suatu negara, yang kemudian dikerjakan dengan tekun dan 

cermat secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Karenanya, tidak 

diperkenankan ditentukan secara sepihak tentang peraturan perundang-undangan yang 

diterapkan oleh dan/hanya untuk kepentingan penguasa, karena hal ini bertentangan 

dengan prinsip demokrasi, yaitu hukum yang menjamin kepentingan keadilan bagi setiap 

individu, supremasi hukum yang mutlak tidak berkembang bersama, tetapi negara 

konstitusional yang demokratis tidak memiliki tujuan tunggal untuk melindungi 

kepentingan segelintir penguasa.34 

Negara iIndonesia iadalah inegara ihukum iserta ikedaulatan iberada idi itangan irakyat 

idan ihal iini ijuga iberlandaskan ipasal i1 iayat i(2) idan i(3) iUUD iNRI i1945. iPejabat idan 

ipemegang ikekuasaan itidak idiperkenankan imenentukan isecara isepihak iatas ihukum 

idan iperaturan iperundang-undangan iatas ikepentingannya isendiri. iKarena ihal iini 

iberlawanan idengan iprinsip idemokrasi, itujuan ihukum iyaitu imenjamin ikepentingan 

ibagi isemua iorang ibukan ihanya isemata-mata iuntuk ikepentingan ibeberapa iorang. 

iPutusan iMK iNo. i013-022/PUU-IV/2006 itidak isemestinya idiabaikan ioleh ipemerintah 

idan iDPR. iPasal i134, ipasal i136 ibis, idan ipasal i137 iKUHP itelah idilakukan ipengujian 

ioleh iMK iyang isaat iitu ijuga imelakukan ipemeriksaannya ijuga imenjelaskan itentang 

iteori idemokrasi idan inegara ihukum iserta iatas ipengujian itersebut itelah iterjadi i(dan 

iberlaku imengikat) iatas ipasal ipenghinaan iterhadap ipresiden. iKedaulatan iberada idi 

itangan irakyat idan ipresiden/wapres idipilih ilangsung ioleh irakyat, ikemudian 

ipresiden/wapres ibertanggung ijawab ikepada irakyat. iMartabat ipresiden/wapres 

iberhak iatas iprotokoler, itetapi ipresiden iyang idipilih ioleh irakyat itidak idapat 

idiberikan ihak-hak iistimewa iyang iberakibat imemperoleh itindakan idan iperlakuan 

iapabila isubstansinya iadalah imanusia iyang iharkat idan imartabatnya iberbeda idi 

ihadapan ihukum iwarga inegara. iApalagi ihak iistimewa isecara ihukum itidak 

idiperkenankan iuntuk idiberikan ikepada ipresiden/wapres ikarena iakan imenyebabkan 

idiskriminatif idengan ikedudukan irakyat iselaku ipemegang ikedaulatan itertinggi. iHak 

iistimewa ikepada ipresiden/wapres idapat idiberikan isecara iprosedural ihanya idalam 

imendukung ifungsi idan itugasnya. iDengan iini, isecara ikonstitusional idikatakan 

ibertentangan idengan ipasal i27 iayat i(1) iUUD iNRI i1945. 

Pasal tentang presiden atau wakil presiden ini sangat berbahaya bagi kebebasan 

berpendapat, berekspresi, dan mengkritik kebijakan yang dijalankan pemerintah. Padahal 

menurut Menteri Hukum dan HAM, kerancuan penafsiran “penghinaan” akan membuka 

suatu peluang terjadinya pembungkaman melalui cara pemidanaan terhadap suatu kritik 

dan pendapat masyarakat yang ditujukan kepada presiden atau wakil presiden dalam 
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pemaknaan. Mangkannya wacana pasal penghinaan presiden ini sangat berisiko 

disalahgunakan sebab adanya kritik akan kinerja dari pemerintah. Namun di lain sisi, 

pemerintah tidak diizinkan dan harus mengambil tindakan penegakan jika masyarakat 

mengekspresikan kebebasan ini secara tidak bertanggung jawab, dengan bebas menghujat 

atau mencela atau memverbalisasi presiden bahwa kepala negara sekaligus kepala 

pemerintah atau wakil presiden harus dan dapat dihormati  dengan benar.35 

Pemerintah idan iDPR iharus imenghapus ipasal ipenghinaan iterhadap ipresiden idi 

iRKUHP, ikarena isesuai iasas ihukum iyang iberlaku ibahwa isegala isesuatu iyang itelah 

idibatalkan ioleh iMK imaka itidak idapat ilagi idibahas iatau idihidupkan ikembali 

imengingat idalam ipasal i10 iayat i(1) iUndang-undang iNo.24 itahun i2003 itentang 

iMahkamah iKonstitusi ibahwa iputusan iMK ibersifat ifinal idan imengikat. iJika iterjadi 

isuatu ikasus ipenghinaan iterhadap ipresiden imaka ikapasitasnya isebatas ipribadi iuntuk 

imengajukan ituntutan ihukum iyang itelah idiatur idalam ipasal i310 isampai i321 iKUHP 

iserta ipasal i207 iKUHP. iSedangkan iapabila ipenghinaannya imelalui ielektronik imaka 

ipengenaannya iberdasarkan iUndang-undang iInformasi idan iTransasksi iElektronik. 

iSerta ihal iini itidak idiperkenankan idigunakan iuntuk imembatasi ikebebasan iberekspresi 

idan iberpendapat, imenyampaikan ikritik imaupun isaran ikepada ipejabat iatau ipenguasa, 

itetapi idilakukan idengan itidak imenimbulkan ikebencian, imenghasut, iserta irasa 

ipermusuhan iyang inantinya iakan imengganggu ikehidupan iberbangsa idan ibernegara. 

iJika ipada iakhirnya imemang ipasal ipenghinaan iterhadap ipresiden itetap idilanjutkan 

imaka imenurut ipenulis iyaitu irumusan ipenghinaan iharus idijelaskan isecara ilugas, 

itegas, idan itidak iinterpretatif idengan imenguraikan iunsur iatau ibentuk iapa isaja iyang 

itermasuk ikedalam iklasifikasi ipenghinaan. iDengan ibegitu inormanya iakan imenjadi 

ijelas idan imeminimalisir ipandangan idiluar iapa iyang idimaksud ididalam iUndang-

undang. 

Kerancuan mengenai maksud dari “penghinaan” itu sendiri dan terkadang juga kritik 

dapat disalah artikan sebagai penghinaan. Menurut ipenulis ipun ijika ipemerintah idan 

iDPR itetap ikukuh iuntuk imempertahankan ipasal ipenghinaan iterhadap ipresiden, iMK 

iakan itetap imembatalkannya isepanjang iMK imasih imenjunjung ipilar ithe iguardian iof 

ithe iconstitution. iDalam setiap kritik, emosi, apresiasi bahkan cemooh rakyat kepada 

presiden merupakan bentuk evaluasi atas kinerja dalam pelaksanaan terhadap tugas dan 

fungsinya. Perihal pantas atau tidaknya berada pada ranah etika yang dapat berlaku sanksi 

sosial bukan sanksi pidana. Jikalau penghinaan ditujukan kepada martabat setiap individu 

atau orangnya yang menjabat menjadi presiden/wapres maka dapat dilakukan jerat lewat 

gugatan perdata dengan mencemarkan nama baik.  

C. Penutup 

 Kesimpulan 

Dihidupkannya kembali delik penghinaan presiden/wapres tidak memenuhi syarat 

untuk dilksanakan dan tidak tepat. Karena pertama, Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006 

yang menjadi landasan hukum serta bersifat final and binding tidak dipatuhi oleh pemerintah 

dan DPR. Kedua, tidak ada argumentasi yang sah atas keselamatan publik, kebebasan, 

ketertiban umum serta moral publik jika dihidupkannya kembali pasal terhadap penghinaan 

presiden. Ketiga, terdapat hak-hak yang termasuk ke dalam derogable right yang dapat 
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dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara termasuk di dalamnya hak kebebasan 

berpendapat. Dalam hal ini kebebasan berpendapat merupakan hak yang wajib dilindungi 

dan juga dibatasi. Lalu, pasal penghinaan presiden tidak relevan lagi diterapkan di negara 

Indonesia yang demokratis. Keempat, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bentuk, 

unsur serta maksud dari “penghinaan” sendiri yang menyebabkan timbul penafsiran yang 

berbeda pada faktanya di lapangan ataupun disaat rezim pemerintah yang berkuasa. Kelima, 

hukum pidana sudah memberikan perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan 

seseorang dalam pasal 310-321 serta pasal 2017 KUHP. Keenam, delik penghinaan terhadap 

presiden di dalam RKUHP masih mengedepankan pemidanaan sebagai jalan keluar yang 

hal ini sama saja dengan prinsip pada pasal yang telah dihapus oleh MK serta dengan masih 

mengedepan kan hukum pidana sebagai tujuan serta tidak mempertimbangkan terkait 

norma, prinsip dan kriteria dalam kebijakan untuk mengkriminalisasi. Ketujuh, prinsip 

equality before the law tidak akan tercipta jika pasal penghinaan terhadap presiden dihidupkan 

karena akan timbulnya ketidaksetaraan di hadapan hukum hanya karena jabatan presiden. 

Penulis sendiri tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dan DPR dalam menghidupkan 

kembali pasal penghinaan terhadap presiden di dalam RKUHP karena terdapat kerancuan 

mengenai maksud “penghinaan” itu sendiri dan terkadang juga kritik dapat disalah artikan 

sebagai penghinaan. Apalagi tindakan penegak hukum yang seringkali salah menafsirkan 

kritik menjadi penghinaan. Jika pada akhirnya memang pasal penghinaan terhadap presiden 

kukuh dilanjutkan maka menurut penulis yaitu rumusan “penghinaan” harus dijelaskan 

secara lugas, tegas, dan tidak interpretatif dengan menguraikan unsur atau bentuk apa saja 

yang terbilang kedalam klasifikasi penghinaan. Perihal pantas atau tidaknya berada pada 

ranah etika yang dapat berlaku sanksi sosial bukan sanksi pidana. Jikalau penghinaan 

ditujukan kepada martabat setiap individu/orangnya yang menjabat menjadi 

presiden/wapres maka dapat dilakukan jerat lewat gugatan perdata dengan mencemarkan 

nama baik.  
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