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Rangkuman Eksekutif 
 

 

liansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama Ahli Hukum Tata Negara 

Universitas Gajah Mada Herlambang P. Wiratraman, mengkaji Rancangan Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan draft yang dipublikasikan oleh 

Pemerintah dan DPR RI pada 4 Juli 2022. Kajian ini untuk menganalisis secara 

substansial ketentuan yang dimuat dalam RKUHP terhadap kebebasan pers di 

Indonesia. Hasil kajian menghasilkan poin-poin utama sebagai berikut: 

 

1. RKUHP yang dipublikasikan 4 Juli 2022 merupakan kemunduran dalam hukum 

pidana karena secara eksplisit hendak memasukkan pers sebagai delik atau 

tindak pidana sebagaimana penjelasan Pasal 598 dan meruntuhkan doktrin lex 

specialis dalam sistem hukum pers. Pasal “Delik Pers” jelas merupakan ancaman 

bagi kebebasan pers, karena pasal ini mengonfirmasi pengutamaan mekanisme 

pemidanaan yang sama sekali tak menghargai karya jurnalistik. 

 

2. RKUHP 4 Juli 2022 memuat 19 Pasal yang dapat memberangus kebebasan pers 

secara langsung yakni: 

 

a. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau 

pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. 

b. Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana 

penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil 

Presiden.   

c. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap 

Pemerintah.  

d. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan 

berita atau pemberitahuan bohong.  

e. Pasal 264 yang mengatur tindak pindana kepada setiap orang yang 

menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak 

lengkap.  

f. Pasal 280 yag mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan. 

g. Pasal 302, Pasal 303 dan Pasal 304 yang memuat tentang tindak pidana 

terhadap agama dan kepercayaan. 

h. Pasal 351 dan Pasal 352 yang mengatur tentang penghinaan terhadap 

kekuasaan Umum dan Lembaga Negara. 

i. Pasal 440 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan. 

j. Pasal 437 mengatur tindak pidana pencemaran. 

k. Pasal 443 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati 

l. Pasal 598 dan Pasal 599 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan. 

 

A 



 

 
 

4 

3. Sembilan belas (19) pasal sebagian besar bertentangan dengan prinsip hukum 

hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan doktrin Prinsip-Prinsip Siracusa 

terkait pembatasan yang memiliki legitimasi, selain pula tak sejalan dengan 

prinsip perlindungan kebebasan ekspresi terkait dengan kritik terhadap pejabat 

publik. Pasal-pasal tersebut dapat membawa lebih banyak jurnalis ke penjara.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1 Latar belakang 
 

Karya jurnalistik tak layak dipidanakan! 

(Atmakusumah Asraatmadja. Leiden, 8 Mei 2009)  

 

alam pembentukan hukum, keterbukaan dan upaya pelibatan publik, sangat 

mendasar dilakukan. Terlebih menyangkut sebuah Undang-Undang yang 

memungkinkan kewenangan untuk memberi dan atau membatasi hak-hak 

hukum kepada warga negara.  

 

Salah satu draft yang terus menerus menuai perdebatan dan silang pendapat adalah 

berkaitan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau disingkat 

RKUHP. Keterbatasan akses untuk terlibat dalam pembahasan seharusnya menjadi 

masalah serius bagi pembentuk hukum, karena sangat dimungkinkan terjadi 

perumusan yang justru bisa berdampak luas bagi upaya maju perlindungan hak-hak 

asasi manusia, termasuk dalam konteks kajian ini adalah potensi ancamannya terhadap 

kebebasan pers. Pemerintah dan DPR sebagai perumus RKUHP seharusnya membuka 

partisipasi bermakna dari masyarakat.  

 

Sebagaimana realitas terkini saat kajian dibuat, Pemerintah dan DPR kembali 

membahas RKUHP, 6 Juli 2022. Pemerintah memaparkan perubahan yang dilakukan 

oleh pemerintah sendiri setelah rapat 25 Mei 2022. Berdasarkan paparan draft dari 

pemerintah, perubahan dilakukan tidak hanya pada 14 isu krusial yang dipaparkan oleh 

pemerintah pada 25 Mei 2022. Terjadi kembali perubahan yang dilakukan diluar 14 isu 

krusial: mengubah ancaman pidana, menambah tindak pidana baru: tindak pidana 

penadahan, penerbitan, percetakan, melakukan harmonisasi dengan UU lainnya, 

sinkronisasi batang tubuh dan penjelasan, menyesuaikan teknik penyusunan dan 

perbaikan penulisan secara formil. 

 

Dalam konteks itu, perlu untuk Kembali mengkaji dan menguji pasal-pasal dalam 

RKUHP terkait dengan potensi ancaman kebebasan pers. Draft yang digunakan untuk 

analisis dalam kajian ini adalah draft 4 Juli 2022, yang diakses dari situs: 

https://peraturan.go.id/dokumen/rkuhp.pdf 

 

D 

https://peraturan.go.id/dokumen/rkuhp.pdf
https://peraturan.go.id/dokumen/rkuhp.pdf
https://peraturan.go.id/dokumen/rkuhp.pdf
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1.2 Relasi Hukum Pidana dan Pers 
 

Hukum pidana sedari masa kolonial hingga nasional mengalami dinamika yang sarat 

dipengaruhi oleh konteks politiknya. Dalam sejarahnya, kebebasan berekspresi 

Indonesia, pengadilan pidana telah digunakan oleh semua jenis rezim politik untuk 

menekan oposisi atau kritik terhadap otoritas. Setelah tahun 1918 KUHP Hindia 

Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indi) terbukti merupakan alat yang 

efektif untuk tujuan ini, awalnya bagi pemerintah kolonial untuk membungkam para 

pemimpin dan pers nasionalis Indonesia, tetapi setelah kemerdekaan pemerintah 

Indonesia, pada nyatanya pula membungkam suara-suara kritis yang berbeda pendapat, 

dengan cara yang sama.  

 

Di Indonesia pasca-Soeharto, pemerintah tidak lagi menjadi aktor dominan dalam 

mengkriminalisasi pers, tetapi bisnis dan organisasi masyarakat sipil tertentu telah 

dapat menggunakan hukum pidana untuk melakukan penuntutan terhadap jurnalis dan 

editor. 

 

Bagaimana sesungguhnya RKUHP yang telah disusun hari ini menjadi refleksi atas 

bekerjanya hukum pidana sebelumnya, baik ketentuan pidana dalam KUHP maupun 

undang-undang lain telah ditafsirkan dan diterapkan, dan apakah ini berkontribusi 

untuk mempromosikan kebebasan pers atau sebaliknya.  

 

Memahami kasus-kasus yang menimpa jurnalis dengan konteks sosio-politiknya 

membantu kita menjelaskan mengapa proses peradilan kerap melemahkan jaminan 

perlindungan kebebasan pers. Apakah perlu ketentuan hukum pidana untuk mengatur 

sekaligus memperkuat kebebasan pers. Pertanyaan ini yang diperlukan untuk 

memahami seberapa kuat hubungan hukum pidana dengan pers.  

 

Perlu diketahui, bahwa Hukum Pidana yang ada di Indonesia masih kuat dipengaruhi 

oleh sistem hukum pidana masa kolonial. Pers berada dalam posisi sistem hukum 

tersebut. Sehingga tak mengejutkan bahwa pasal-pasal tersebut digunakan untuk 

membungkam dan menghilangkan suara kritis kaum bumiputera dan nasionalis.  

 

Ketentuan paling terkenal yang digunakan dalam membungkam pers adalah apa yang 

disebut haatzaai-artikelen (artikel penabur kebencian), yang pertama kali 

diperkenalkan oleh rezim kolonial. Pasal ini tetap diberlakukan setelah kemerdekaan. 

Dalam perkembangannya, pasal-pasal haatzaai yang paling berbahaya bagi kebebasan 

ekspresi dan pers, kini telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi (vide: putusan 

Mahkamah Konstitusi 6/PUU-V/2007). Sekalipun demikian, beberapa variasi masih 

berlaku, serta banyak hukum pidana lainnya, yang ketentuan tersebut mengancam 

kebebasan pers. Ini termasuk beberapa pasal lain dalam KUHP, serta ketentuan dalam 

undang-undang khusus yang baru-baru ini diundangkan seperti Undang-Undang 

Pemilihan Umum, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan 
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Transaksi Elektronik. Pada umumnya, menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan 

pidana tidak hanya berada di KUHP, melainkan dapat ditemukan di luar UU Pers, dan 

banyak di antaranya mengandung sanksi berat. 

 

Tak heran jika terus-menerus terjadi perdebatan tentang apakah UU Pers memang 

merupakan undang-undang khusus yang mengungguli KUHP maupun ketentuan pidana 

lainnya jika menyangkut kasus pers.  

 

Perdebatan tersebut bila dijejaki sejarahnya, bermula dari doktrin hukum lex specialis 

derogat legi generali. Di Indonesia doktrin ini sekarang sering diartikan bahwa undang-

undang yang mengatur suatu hal tertentu (lex specialis) mengesampingkan undang-

undang yang mengatur hal-hal yang bersifat umum (lex generalis). 

 

Hal ini menjadi jelas dalam kasus Upi Asmaradhana pada tahun 2008. Kasus ini dimulai 

dengan pernyataan publik yang dibuat oleh Kapolda Sulawesi Selatan Sisno, yang 

meminta masyarakat untuk melaporkan ‘pelanggaran’ pers ke polisi sebagai perbuatan 

pidana, yang kemudian akan diadili dengan dasar pasal di KUHP atau ketentuan hukum 

pidana lainnya, bukan atas dasar UU Pers. Jurnalis Upi diadili karena ‘pencemaran nama 

baik’ di Pengadilan Negeri Makassar. Dia dibebaskan, tetapi kasusnya menyebabkan 

perdebatan publik tentang sejauh mana undang-undang pers adalah lex specialis vis-à-

vis undang-undang lainnya. 

 

Pada dasarnya ada dua perspektif tentang hal ini.  

 

Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa UU Pers bukan lex specialis, dengan alasan 

sebagai berikut. Pertama, UU Pers tidak menyebutkan eksplisit. Kedua, ia tidak secara 

khusus merujuk di bidang hukum mana ia akan menjadi hukum khusus (hukum pidana, 

perdata, tata negara atau administrasi) dan tidak mengacu pada prosedur dalam 

bidang-bidang ini. Ketiga, isi UU Pers dan Penjelasannya menegaskan bahwa tidak 

bersifat lex specialis: Pasal 13.b, 16, serta Penjelasan Pasal 4.2, 8, 9, 11, 12, dan alinea 

terakhir UU Pers. Penjelasan Umum semua mengacu pada ‘undang-undang yang ada’ 

yang terus berlaku. Alasan keempat, Mahkamah Agung tidak pernah menyatakan bahwa 

UU Pers bersifat lex specialis. Dan kelima, UU Pers tidak hanya mengatur ‘kegiatan 

jurnalis’, tetapi juga mengatur perusahaan pers asing, iklan, dan kesejahteraan sosial 

(Sukardi 2007: 177-186). 

 

Di sisi lain, mereka yang mendukung UU Pers sebagai lex specialis juga mengemukakan 

beberapa argumen. Pertama, UU Pers tidak perlu disebut secara eksplisit sebagai lex 

specialis, karena proses dan latar belakang proses pembuatan undang-undang tersebut 

sudah tidak dapat diragukan lagi karena secara khusus bertujuan untuk memperjelas 

batasan-batasan kegiatan jurnalis (Batubara, 2007; Pandjaitan dan Siregar, 2004). 

Kedua, undang-undang tersebut memuat mekanisme khusus untuk menangani potensi 

pelanggaran batas-batas ini, seperti hak menjawab (hak jawab) dan hak mengoreksi 
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(hak koreksi). Hanya jika seorang jurnalis keluar dari ranah ini, misalnya dengan 

memeras sebuah perusahaan, dia harus dituntut berdasarkan KUHP. Ketiga, UU Pers 

merupakan respon terhadap penindasan sistematis terhadap pers oleh rezim otoriter 

sebelumnya dan tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi, 

sebagai hukum operasional pasal 28 UUD 1945. Kembali ke KUHP dalam menyelesaikan 

masalah pemberitaan atau aktifitas jurnalistik akan mengganggu kebebasan pers, bukan 

saja bertentangan dengan semangat reformasi hukum, tetapi juga a-historis. 

 

Kedua argumen tersebut di atas, sama-sama mengalami salah tafsir atas prinsip lex 

specialis derogat legi generali. Asas ini diterima secara umum sebagai teknik penafsiran 

dalam penyelesaian kasus hukum ketika berhadapan dengan dua atau lebih norma yang 

saling bertentangan dalam suatu kasus tertentu, artinya suatu aturan khusus harus 

didahulukan daripada yang lebih umum. Artinya, hubungan antara asas lex specialis 

dengan norma penafsiran atau penyelesaian konflik lainnya tidak dapat ditentukan 

secara umum. Bahwa aturan khusus lebih diprioritaskan daripada aturan umum 

dibenarkan oleh fakta bahwa aturan khusus semacam itu, yang lebih konkret, lebih 

mempertimbangkan fitur-fitur khusus dari konteks di mana aturan itu akan diterapkan 

daripada yang lebih umum. Dasar pemikiran lex specialis berawal dari Hugo Grotius 

(1653), yang menulis bahwa “Inter eas pactiones quae supradictis qualitatibus pares sunt 

ut praeferatur quod magis est speciale, & ad rem propius accedit: nam solent specialia 

eficaciora esse generalibus” (Wiratraman, 2014).  

 

Ide orisinal tentang lex specialis mengacu pada ‘aturan’ atau ‘ketentuan’, bukan ‘hukum’. 

Prinsip ini tidak berarti bahwa undang-undang khusus secara otomatis 

mengesampingkan semua hukum umum, atau bahwa aturan khusus mengesampingkan 

semua aturan umum, karena penerapan suatu aturan khusus harus sesuai dengan 

prinsip dan tujuan yang dirumuskan oleh hukum atau aturan umum. Penerapan aturan 

khusus hanya dapat diikuti jika menghasilkan hasil yang lebih adil.  

 

Itu sebabnya, perlu mempertimbangkan setiap aturan khusus apakah memiliki padanan 

yang secara khusus menangani isu-isu seperti itu untuk pers. Pertanyaan tentang 

hubungan KUHP dengan UU Pers di Indonesia oleh karenanya harus ditentukan oleh 

kesepadanan antara aturan dalam UU Pers dan aturan dalam KUHP untuk diterapkan 

pada kasus-kasus yang menyangkut pers. KUHP, sama sekali tak khusus terkait dengan 

pers. Yang patut dikhawatirkan, bila kita hubungkan dengan RKUHP sekarang, justru 

merupakan kemunduran dalam hukum pidana karena secara eksplisit hendak 

memasukkan pers sebagai delik atau tindak pidana, sebagaimana terlihat dalam 

rumusan Penjelasan Pasal 598: “Tindak Pidana dalam ketentuan ini lazim disebut 

dengan delik pers. Pada dasarnya dalam delik delik pers, pelaku Tindak Pidana adalah 

orang yang membuat tulisan. Akan tetapi apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b dipenuhi, penerbit yang harus memepertanggungjawabkan Tindak 

Pidana tersebut.” 
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Bila dengan rumusan demikian, isu lainnya adalah pertanyaan mekanisme mana yang 

harus didahulukan dalam menangani kasus pers. UU Pers memuat mekanisme khusus 

untuk menangani kasus-kasus tersebut, yang terdiri dari ‘hak untuk menjawab’, serta 

mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers, mediasi, dan prosedur pengadilan sebagai 

upaya terakhir. Dengan rumusan pasal RKUHP sebagaimana Penjelasan Pasal 598 

menjadi bahaya karena meruntuhkan doktrin lex specialis dalam sistem hukum pers itu 

sendiri.  

 

Oleh sebab itu, RKUHP harus menghapus Penjelasan Pasal 598 sebagai kekeliruan 

hubungan Hukum Pidana dan Pers, terutama dalam upaya maju mengembangkan 

sistem hukum pers yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan.  

 

1.3 RKUHP dan UU ITE 
 
Di ranah siber, pers berhadapan dengan begitu banyak pasal yang mudah menjerat 
dengan pidana pencemaran nama baik, menyiarkan berita bohong, atau penghinaan. 
Hal demikian kian sistematik terjadi membatasi pers di ruang siber atau digital seiring 
dengan hadirnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  
 
UU ITE yang disahkan pada 2008 tersebut awalnya dirancang untuk memberikan 
ketentuan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, ditujukan untuk 
mengatur kejahatan-kejahatan di ruang siber (cybercrimes). Kejahatan-kejahatan 
tersebut memang perlu diatur terutama berkaitan dengan kejahatan yang memiliki 
karakter khusus seperti pengaturan penyadapan, pemutusan akses digital, hingga soal 
penghapusan atas suatu informasi. Hal ini juga mengatur otoritas terkait dan 
pertanggungjawabannya sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang maupun 
kesewenang-wenangan dalam pengelolaan digital.  
 
Masalahnya, ada masalah mendasar yang tidak tepat baik dalam rumusan pasal-
pasalnya maupun penerapannya yang abusif dengan menggunakan UU ITE. UU ITE 
justru lebih banyak memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat, bahkan 
menyasar ke jaminan kebebasan akademik dan kebebasan pers. Hal ini disebabkan jenis 
tindak pidana yang diatur dalam UU ITE justru berfokus pada pelarangan konten yang 
masuk dalam kualifikasi ‘cyber-enabled crimes’, bukan pengaturan kekhasan ranah 
digital yang harus diutamakan. 
 
Revisi UU ITE di tahun 2016 maupun penerbitan SKB untuk memiliki tafsir otoritatif, 
tak mengubah situasinya. Hal demikian tak mengejutkan karena mindset pembentuk 
hukum maupun penegak hukum tak berubah paradigmanya, terutama mencampur 
urusan formulasi cyber-crimes dengan cyber enable crimes. Selain itu pembatasan yang 
digunakan pula kelisur, jauh di bawah standar hukum hak asasi manusia, terutama 
jaminan kebebasan ekspresi dalam pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik. Tak mengejutkan, dalam perkembangannya tak mengubah masalah 
mendasar pengaturan pidana berkaitan dengan hak atas akses internet atau hak digital 
(internet rights atau digital rights). Oleh sebab itu, RKUHP yang mengatur soal 
kejahatan-kejahatan ranah siber atau dgital, harus sejalan dengan upaya maju 
perlindungan hak asasi manusia dan prinsip hukum pidana 
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BAB 2  

PASAL PASAL BERMASALAH BAGI 

KEBEBASAN PERS 

 
 

 

abel berikut merupakan sejumlah pasal-pasal dalam RKUHP yang patut dinilai 

berbahaya atau mengancam kebebasan pers, baik karena rumusannya yang 

tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia, terutama 

berkaitan dengan jaminan kebebasan ekspresi, pula bertentangan dengan prinsip-

prinsip yang berlaku dalam mekanisme hukum pers secara khusus.  

 

Catatan atas pasal-pasal berikut merujuk pada naskah RKUHP yang diterbitkan resmi 

pemerintah yang diterbitkan melalui draft 4 Juli 2022, yang diakses dari situs: 

https://peraturan.go.id/dokumen/rkuhp.pdf 

 

 

 

 

 

  

T 

https://peraturan.go.id/dokumen/rkuhp.pdf
https://peraturan.go.id/dokumen/rkuhp.pdf
https://peraturan.go.id/dokumen/rkuhp.pdf
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Pasal Rumusan RKUHP Analisis per pasal 

BAB I  

TINDAK 

PIDANA 

TERHADAP 

KEAMANAN 

NEGARA  

 

Bagian Kesatu 

Tindak Pidana 

terhadap Ideologi 

Negara  

 

Paragraf 1 

Penyebaran atau 

Pengembangan 

Ajaran 

Komunisme/Mar

xisme-Leninisme  

 

Pasal 188 

 

 

Pasal 188  

1. Setiap Orang yang 

menyebarkan atau 

mengembangkan ajaran 

komunisme/marxisme-

leninisme Di Muka Umum 

dengan lisan atau tulisan 

termasuk menyebarkan atau 

mengembangkan melalui 

media apapun dipidana 

dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) 

tahun. 

2. Dalam hal perbuatan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan 

dengan maksud mengubah 

atau mengganti Pancasila 

sebagai dasar negara 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 7 

(tujuh) tahun.  

3. Dalam hal perbuatan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) atau ayat (2) 

mengakibatkan terjadinya 

kerusuhan dalam 

masyarakat atau kerugian 

Harta Kekayaan dipidana 

dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) 

tahun.  

4. Dalam hal perbuatan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) 

mengakibatkan orang 

menderita Luka Berat 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 12 (dua 

belas) tahun.  

Pasal ini berpotensi dialamatkan 

ke pers karena pemberitaan 

investigatif bisa mengangkat 

kasus-kasus yang terkait korban 

dari stigma komunisme, yang 

dalam realitasnya seringkali tak 

dibedakan antara produk pers 

atau kegiatan jurnalistik atau 

bukan.  

 

Peristiwa pemberangusan Pers 

Mahasiswa Lentera karena 

liputan berkaitan dengan soal 

komunisme, merupakan contoh 

bagaimana publik dan pula aparat 

yang tidak memberi perlindungan 

terhadap liputan media saat 

mengangkat kasus tersebut. 

Sebaliknya, aparat kepolisian 

menarik majalah tersebut. 
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5. Dalam hal perbuatan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) 

mengakibatkan matinya 

orang dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 

15 (lima belas) tahun.  

6. Tidak dipidana orang yang 

melakukan kajian terhadap 

ajaran 

komunisme/marxisme-

leninisme untuk 

kepentingan ilmu 

pengetahuan. 

 

 

Bagian Kedua  

Penyerangan 

Kehormatan atau 

Harkat dan 

Martabat 

Presiden dan 

Wakil Presiden  

 

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 ini bertentangan dengan 

prinsip hukum hak asasi manusia, 

khususnya berkaitan dengan 

doktrin Prinsip-Prinsip Siracusa
1
 

terkait pembatasan yang 

memiliki legitimasi, selain pula 

tak sejalan dengan prinsip 

perlindungan kebebasan ekspresi 

terkait dengan kritik terhadap 

pejabat publik.  

 

Presiden dan Wakil Presiden 

adalah subjek yang sah untuk 

dikritik, sehingga hukum-hukum 

yang melarang kritik pada 

pejabat publik, misalnya 

penghinaan perlu dirumuskan 

dengan tidak melanggar 

kebebasan berekpresi (UN 

Human Rights Committee, 

                                                
1
 Prinsip-prinsip Siracusa (The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In 

The International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4) adalah prinsip-prinsip 
mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik. 
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General comment no. 34, Article 

19, Freedoms of opinion and 

expression, CCPR/C/GC/34, 12 

September 2011) 

 

Lihat kasus Soeharto v. Pop 

Magazine (Rey Hanintyo), 1974 

dan kasus Megawati v. Rakyat 

Merdeka (Supratman), 2003.
2
 

Pasal 219  

 

Setiap Orang yang 

menyiarkan, 

mempertunjukkan, atau 

menempelkan tulisan atau 

gambar sehingga terlihat oleh 

umum, memperdengarkan 

rekaman sehingga terdengar 

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.  

 

Sama dengan alasan sebelumnya, 

pasal ini berpotensi melanggar 

Prinsip-Prinsip Siracusa, 

menjelaskan bahwa pembatasan 

harus dirumuskan secara ketat 

untuk kepentingan hak yang 

dilindungi tersebut dan konsisten 

dengan tujuan ketentuan ICCPR, 

sehingga pembatasan tersebut 

tidak boleh dilakukan dengan 

sewenang-wenang dan tanpa 

alasan yang sah.  

 

Bagi pers, terutama kegiatan 

jurnalistik yang menggunakan 

rekaman sebagai salah satu 

aktifitasnya, termasuk 

menyebarluaskan dan 

memberitakan rekaman dalam 

rangka kegiatan jurnalistik, 

menjadi potensi dipidana.  

 

 

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) 

 

Rumusan aduan bukan oleh 

individu, melainkan pejabat publik, 

dan ini justru kemunduran bagi 

perumusan pasal-pasal pidana yang 

seharusnya melindungi kepentingan 

publik dan kebebasan ekspresi 

                                                
2
 https://nasional.tempo.co/read/25192/re-rakyat-merdeka-divonis-enam-bulan  

https://nasional.tempo.co/read/25192/re-rakyat-merdeka-divonis-enam-bulan
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dapat dilakukan secara 

tertulis oleh Presiden atau 

Wakil Presiden. 

 

maupun kebebasan pers.  

Paragraf 2 

Penghinaan 

terhadap 

Pemerintah  

 

Pasal 240  

 

Setiap Orang yang Di Muka 

Umum melakukan penghinaan 

terhadap pemerintah yang sah 

yang berakibat terjadinya 

kerusuhan dalam masyarakat 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun atau 

pidana denda paling banyak 

kategori IV.  

 

Pemberitaan pers berpotensi 

dikait-kaitkan dengan pasal 240, 

dan menjadi ancaman tersendiri, 

terlebih dalam kasus-kasus 

hukum   

Pasal 241  

 

Setiap orang yang 

menyiarkan, 

mempertunjukkan, atau 

menempelkan tulisan atau 

gambar sehingga terlihat oleh 

umum, memperdengarkan 

rekaman sehingga terdengar 

oleh umum, atau 

menyebarluaskan dengan 

sarana teknologi informasi 

yang berisi penghinaan 

terhadap pemerintah yang sah 

dengan maksud agar isi 

penghinaan diketahui umum 

yang berakibat terjadinya 

kerusuhan dalam masyarakat 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) 

tahun atau pidana denda 

paling banyak kategori V. 

 

Argumen sama dengan analisis 

berkaitan dengan pasal 219 

RKUHP di atas.  
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Paragraf 7  

Penyiaran atau 

Penyebarluasan 

Berita atau 

Pemberitahuan 

Bohong  

 

Pasal 263  

 

1. Setiap Orang yang 

menyiarkan atau 

menyebarluaskan berita 

atau pemberitahuan 

padahal diketahuinya 

bahwa berita atau 

pemberitahuan tersebut 

bohong yang 

mengakibatkan kerusuhan 

dalam masyarakat dipidana 

dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun 

atau pidana denda paling 

banyak kategori V. 

  

2. Setiap Orang yang 

menyiarkan atau 

menyebarluaskan berita 

atau pemberitahuan 

padahal patut diduga 

bahwa berita atau 

pemberitahuan tersebut 

adalah bohong yang dapat 

mengakibatkan kerusuhan 

dalam masyarakat dipidana 

dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) 

tahun atau pidana denda 

paling banyak kategori IV.  

 

 

 

Dalam kasus pemberitaan pers 

yang dianggap “…menyiarkan 

atau menyebarluaskan berita atau 

pemberitahuan padahal 

diketahuinya bahwa berita atau 

pemberitahuan tersebut 

bohong..”, harus diuji dengan 

mekanisme khusus hukum pers, 

terutama dengan memanfaatkan 

hak jawab dan hak koreksi 

(sesuai dengan standar dalam UU 

No. 40 Tahun 1999 tentang Pers), 

karena bila ini diterapkan oleh 

penegak hukum justru akan 

berdampak pada kebebasan pers. 

Mengingat, pers akan bekerja 

untuk mengawasi dan mengawal 

kepentingan publik, dan 

seringkali menghadapi tudingan 

pembohongan dari pihak-pihak 

yang diberitakan.  

 

Lihat kasus S.A.S (Harian Sinar 

Pagi, 1982); kasus H. Abdul 

Wahid (Berita Buana, 1989); 

kasus Bambang Harymurti, A 

Taufik dan Teuku Iskandar 

(Tempo, 2003); kasus Upi 

Asmaradhana (2008)
3
.  

Pasal 264  

 

Setiap orang yang menyiarkan 

berita yang tidak pasti, 

berlebih-lebihan, atau yang 

tidak lengkap sedangkan 

diketahuinya atau patut 

diduga, bahwa berita demikian 

dapat mengakibatkan 

kerusuhan di masyarakat 

Dalam konteks kegiatan 

jurnalistik, seringkali 

pemberitaan pers dianggap 

“….berlebih-lebihan, atau yang 

tidak lengkap..”, dan hal tersebut 

juga akan mengancam pers ketika 

mekanisme hukum pers tidak 

digunakan untuk menguji. 

                                                
3
 https://nasional.tempo.co/read/197928/hakim-vonis-bebas-jurnalis-upi-asmaradhana  

https://nasional.tempo.co/read/197928/hakim-vonis-bebas-jurnalis-upi-asmaradhana
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dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) 

tahun atau pidana denda 

paling banyak kategori III. 

 

BAB VI  

TINDAK 

PIDANA 

TERHADAP 

PROSES 

PERADILAN  

 

Bagian Kesatu  

Gangguan dan 

Penyesatan 

Proses Peradilan  

 

Pasal 280  

 

Dipidana dengan pidana denda 

paling banyak kategori II, 

Setiap Orang yang pada saat 

sidang pengadilan 

berlangsung:  

a. tidak mematuhi perintah 

pengadilan yang 

dikeluarkan untuk 

kepentingan proses 

peradilan; 

b. bersikap tidak hormat 

terhadap hakim atau 

persidangan padahal 

telah diperingatkan oleh 

hakim atau menyerang 

integritas hakim dalam 

sidang pengadilan; atau 

tanpa izin pengadilan 

merekam, 

mempublikasikan secara 

langsung, atau 

membolehkan untuk 

dipublikasikan proses 

persidangan. 

 

Dalam praktek berhukum di 

peradilan, kerja jurnalistik 

seringkali ditekan dan dibatasi 

untuk melakukan liputan-liputan 

kasus yang seharusnya terbuka 

untuk umum atau publik. Upaya 

mengambil gambar, atau 

merekam, justru mendapat 

pengusiran-pengusiran, tanpa 

dasar yang jelas. Subyektifitas 

hakim, atau bahkan diskresi 

peradilan yang membatasi pers 

dikhawatirkan justru mengancam 

dan memidanakan jurnalis yang 

sedang menjalankan aktifitas 

jurnalismenya.  

 

Contoh: Hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan (PN 

Jaksel) mengusir pengunjung dan 

wartawan yang meliput 

persidangan kasus pembunuhan 

tanpa hukum terhadap enam 

anggota Laskar FPI atau 

unlawfull killing. (“Hakim Usir 

Wartawan dari Ruang Sidang 

Pembunuhan Laskar, CNN 

Indonesia FPI”,
4
  

 

 

                                                
4
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102143125-12-715549/hakim-usir-wartawan-dari-

ruang-sidang-pembunuhan-laskar-fpi.)  

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102143125-12-715549/hakim-usir-wartawan-dari-ruang-sidang-pembunuhan-laskar-fpi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102143125-12-715549/hakim-usir-wartawan-dari-ruang-sidang-pembunuhan-laskar-fpi
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BAB VII  

TINDAK 

PIDANA 

TERHADAP 

AGAMA, 

KEPERCAYAA

N, DAN 

KEHIDUPAN 

BERAGAMA  

 

Bagian Kesatu  

Tindak Pidana 

terhadap Agama 

dan Kepercayaan  

 

Pasal 302  

 

 

Setiap Orang Di Muka Umum 

yang:  

a. melakukan perbuatan 

yang bersifat 

permusuhan;  

b. menyatakan kebencian 

atau permusuhan; atau  

c. menghasut untuk 

melakukan permusuhan, 

Kekerasan, atau 

diskriminasi, terhadap 

agama, kepercayaan, 

orang lain, golongan, 

atau kelompok atas 

dasar agama atau 

kepercayaan di 

Indonesia dipidana 

dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda 

paling banyak kategori 

V.  

 

 

Pers dapat tersasar pasal ini bila 

pemberitaan kritis terkait isu 

agama dan kepercayaan tidak 

diupayakan penyelesaiannya 

melalui mekanisme hukum pers.  

 

Kasus Arswendo (Monitor, 23 

Oktober 1990)
5
 adalah salah satu 

contohnya. Dalam kasus ini, 

mekanisme hukum pers atau hak 

jawab, sama sekali tak pernah 

dihormati dan dilindungi, 

sehingga pemidanaan justru 

membungkam kebebasan pers itu 

sendiri.  

                                                
5
 https://tirto.id/arswendo-atmowiloto-sejarah-kontroversi-survei-tabloid-monitor-eeEu  

https://tirto.id/arswendo-atmowiloto-sejarah-kontroversi-survei-tabloid-monitor-eeEu
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Pasal 303 1. Setiap Orang yang 

menyiarkan, 

mempertunjukkan, 

menempelkan tulisan atau 

gambar, atau 

memperdengarkan suatu 

rekaman, termasuk 

menyebarluaskan melalui 

sarana teknologi informasi 

yang berisi Tindak Pidana 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 302, dengan 

maksud agar isi tulisan, 

gambar, atau rekaman 

tersebut diketahui atau lebih 

diketahui oleh umum 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda 

paling banyak kategori V. 

 

2. Jika Setiap Orang 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) melakukan 

perbuatan tersebut dalam 

menjalankan profesinya dan 

pada waktu itu belum lewat 

2 (dua) tahun sejak adanya 

putusan pemidanaan yang 

telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena 

melakukan Tindak Pidana 

yang sama maka dapat 

dijatuhi pidana tambahan 

berupa pencabutan hak 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 86 huruf f.  

 

 

Sama dengan analisis terkait 

pasal 302.  

 

Kasus yang pula sempat menjadi 

perhatian ketika pemimpin 

redaksi Jakarta Post dijadikan 

sebagai tersangka penistaan 

agama. Ia diperiksa polisi karena 

harian itu memuat karikatur 

tentang organisasi teror ISIS.
6
 

 

 

                                                
6
 https://www.dw.com/id/wartawan-diancam-sanksi-penjara-karena-karikatur-isis/a-18125243  

https://www.dw.com/id/wartawan-diancam-sanksi-penjara-karena-karikatur-isis/a-18125243
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Pasal 304  

 

1. Setiap Orang yang Di 

Muka Umum menghasut 

dengan maksud agar 

seseorang menjadi tidak 

beragama atau 

berkepercayaan yang 

dianut di Indonesia 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 

(dua) tahun atau pidana 

denda paling banyak 

kategori III. 

 

2. Setiap Orang yang dengan 

Kekerasan atau Ancaman 

Kekerasan memaksa 

seseorang menjadi tidak 

beragama atau 

berkepercayaan atau 

berpindah agama atau 

kepercayaan yang dianut di 

Indonesia dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 

4 (empat) tahun atau pidana 

denda paling banyak 

kategori IV. 

 

 

Sebuah pemberitaan pers sangat 

mungkin dikait-kaitkan dengan 

pasal yang dinilai menghasut 

untuk beragama atau tak 

beragama. Pasal ini, dalam 

konteks hukum pers, akan 

menjadi masalah bila sebuah 

pemberitaan tidak diuji melalui 

mekanisme hukum pers, 

melainkan langsung diproses 

pemidanaan.  
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BAB IX  

TINDAK 

PIDANA 

TERHADAP 

KEKUASAAN 

UMUM DAN 

LEMBAGA 

NEGARA 

  

Bagian Kesatu  

Penghinaan 

terhadap 

Kekuasaan 

Umum dan 

Lembaga Negara  

 

Pasal 351  

 

1. Setiap Orang yang Di Muka 

Umum dengan lisan atau 

tulisan menghina kekuasaan 

umum atau lembaga negara 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) 

tahun 6 (enam) Bulan atau 

pidana denda paling banyak 

kategori II.  

 

2. Dalam hal Tindak Pidana 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) 

mengakibatkan kerusuhan 

dalam masyarakat dipidana 

dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun 

atau pidana denda paling 

banyak kategori III. 

 

3. Tindak Pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

hanya dapat dituntut 

berdasarkan aduan pihak 

yang dihina.  

 

 

Pasal penghinaan ini jauh di 

bawah standar hukum hak asasi 

manusia, khususnya pasal 19 ayat 

2 dan 3 Kovenan Internasional 

tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik yang telah diratifikasi 

oleh Pemerintah Indonesia 

bersama DPR melalui Undang-

Undang No. 12 Tahun 2005.  

 

Tindak pidana terhadap 

kekuasaan umum, tak hanya 

kelembagaan pemerintahan, 

melainkan pula aparat penegak 

hukum, dan standar ini justru 

melemahkan standar universal 

bahwa jaksa dan polisi tidak 

punya wewenang untuk 

melaporkan tindak pidana 

penghinaan yang disebutkan 

dalam pasal ini sebagai tindakan 

terhadap kekuasaan umum dan 

lembaga negara.  

 

Simak, “ketentuan pidana 

defamasi dihapuskan, 

penggunaannya harus memenuhi 

syarat-syarat, antara lain: 

Penegak hukum, termasuk polisi 

dan jaksa, tidak boleh menjadi 

pihak yang melaporkan kasus 

pidana penghinaan.” (Article 19, 

Defining Defamation: Principles 

on Freedom of Expression and 

Protection of Reputation, Article 

19, London, 2017. hlm. 6.)
7
 

 

                                                
7
https://www.article19.org/resources/defining-defamation-principles-on-freedom-of-expression-and-

protection-of-
reputation/#:~:text=The%20Principles%20are%20based%20on,protect%20legitimate%20interests%2
C%20including%20reputations.  

https://www.article19.org/resources/defining-defamation-principles-on-freedom-of-expression-and-protection-of-reputation/#:~:text=The%20Principles%20are%20based%20on,protect%20legitimate%20interests%2C%20including%20reputations
https://www.article19.org/resources/defining-defamation-principles-on-freedom-of-expression-and-protection-of-reputation/#:~:text=The%20Principles%20are%20based%20on,protect%20legitimate%20interests%2C%20including%20reputations
https://www.article19.org/resources/defining-defamation-principles-on-freedom-of-expression-and-protection-of-reputation/#:~:text=The%20Principles%20are%20based%20on,protect%20legitimate%20interests%2C%20including%20reputations
https://www.article19.org/resources/defining-defamation-principles-on-freedom-of-expression-and-protection-of-reputation/#:~:text=The%20Principles%20are%20based%20on,protect%20legitimate%20interests%2C%20including%20reputations
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Pasal 352 1. Setiap Orang yang 

menyiarkan, 

mempertunjukkan, atau 

menempelkan tulisan atau 

gambar atau 

memperdengarkan 

rekaman, atau 

menyebarluaskan melalui 

sarana teknologi informasi 

yang berisi penghinaan 

terhadap kekuasaan umum 

atau lembaga negara, 

dengan maksud agar isi 

penghinaan tersebut 

diketahui atau lebih 

diketahui oleh umum 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) 

tahun atau pidana denda 

paling banyak kategori III. 

 

2. Tindak Pidana 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat 

dituntut berdasarkan aduan 

pihak yang dihina. 

 

 

Pasal penghinaan sudah 

seharusnya dihapuskan, karena 

bertentangan dengan standar 

hukum HAM yang berkaitan 

dengan pembetasan yang 

memiliki tujuan terlegitimasi 

(legitimate aim), selain itu pula 

potensi disalahgunakan untuk 

memidanakan, dan secara tidak 

proporsional yang mengancam 

kebebasan berpendapat, 

kebebasan berekspresi dan 

kebebasan pers.  

 

Kasus demikian terus berulang 

pemidanaannya, dan 

semangatnya lebih 

memperlihatkan motif retaliasi 

daripada semangat untuk 

membangun demokratisasi dan 

partisipasi warga untuk 

berekspresi. Tak terkecuali dalam 

aktifitas jurnalistik 

Bagian Ketiga  

Penghinaan 

Ringan  

 

Pasal 440  

 

Penghinaan yang tidak bersifat 

pencemaran atau pencemaran 

tertulis yang dilakukan 

terhadap orang lain baik Di 

Muka Umum dengan lisan 

atau tulisan, maupun di muka 

orang yang dihina tersebut 

secara lisan atau dengan 

perbuatan atau dengan tulisan 

yang dikirimkan atau 

diterimakan kepadanya 

dipidana karena penghinaan 

ringan dengan pidana penjara 

Catatan sama terhadap pasal ini 

sebagaimana penghinaan di pasal 

352.  
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paling lama 6 (enam) Bulan 

atau pidana denda paling 

banyak kategori II. 

 

 

BAB XVII  

TINDAK 

PIDANA 

PENGHINAAN  

 

Bagian Kesatu  

Pencemaran  

 

Pasal 437  

 

1. Setiap Orang yang dengan 

lisan menyerang 

kehormatan atau nama baik 

orang lain dengan cara 

menuduhkan suatu hal, 

dengan maksud supaya hal 

tersebut diketahui umum, 

dipidana karena 

pencemaran, dengan pidana 

penjara paling lama 9 

(sembilan) Bulan atau 

pidana denda paling banyak 

kategori II. 

 

2. Jika perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan tulisan 

atau gambar yang disiarkan, 

dipertunjukkan, atau 

ditempelkan di tempat 

umum, dipidana karena 

pencemaran tertulis, dengan 

pidana penjara paling lama 

1 (satu) tahun 6 (enam) 

Bulan atau pidana denda 

paling banyak kategori II. 

 

3. Perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) tidak dipidana jika 

dilakukan untuk 

kepentingan umum atau 

karena terpaksa membela 

diri. 

 

Formulasi pasal penghinaan 

demikian ini tidak bisa 

diterapkan, bahkan sebaliknya 

bila diterapkan akan justru 

mengakibatkan pelanggaran atas 

hak asasi manusia itu sendiri, 

termasuk jaminan kebebasan 

pers.  

 

Jaminan atas kebebasan pers 

seringkali dilanggar oleh pasal-

pasal pencemaran nama baik, 

atau defamasi. Praktek negara-

negara di dunia banyak yang 

mulai menghapus pemidanaan 

terhadap defamasi, karena selain 

tidak demokratis, pula 

mengganggu jaminan 

perlindungan hak asasi manusia 

lainnya, karena bisa eksesif 

disalahgunakan,  

 

Padahal, sebagaimana standar 

pembatasan, ada alasan 

„necessary‟ yang dalam kerangka 

hukum maupun penegakannya 

harus terhubung dengan tujuan 

untuk mencapai fungsi 

perlindungan, “must be 

appropriate to achieve their 

protective function.” (Princip-

Princip Siracusa).   
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Bagian Keenam  

Pencemaran 

Orang Mati  

 

Pasal 443  

 

1. Setiap Orang yang 

melakukan pencemaran 

atau pencemaran tertulis 

terhadap orang yang sudah 

mati dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 

6 (enam) Bulan atau 

pidana denda paling 

banyak kategori II.  

2. Jika Setiap Orang 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) melakukan 

Tindak Pidana tersebut 

dalam menjalankan 

profesinya dan pada waktu 

itu belum lewat 2 (dua) 

tahun sejak adanya putusan 

pemidanaan yang telah 

memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena 

melakukan Tindak Pidana 

yang sama, dapat dijatuhi 

pidana tambahan berupa 

pencabutan hak 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 86 huruf f.  

3. Tindak Pidana 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dituntut 

jika tidak ada pengaduan 

suami atau istrinya, atau 

dari salah seorang keluarga 

sedarah atau semenda 

dalam garis lurus atau 

menyamping sampai 

derajat kedua dari orang 

yang sudah mati tersebut. 

4. Dalam masyarakat 

matriarkat pengaduan 

dapat juga dilakukan oleh 

orang lain yang 

 

Pembatasan atas makna 

„pencemaran tertulis‟ diperlukan 

agar tak menjangkau karya 

jurnalistik atau pers. Bila karya 

jurnalistik dilaporkan 

pemidanaan ke aparat penegak 

hukum, maka harus menempuh 

mekanisme hak jawab terlebih 

dahulu sebagai mekanisme utama 

dalam hukum pers. Hal demikian 

diakui secara universal untuk 

merespon karya jurnalistik. 
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menjalankan Kekuasaan 

Ayah. 

Bagian Kedua  

Tindak Pidana 

Penerbitan dan 

Pencetakan  

 

Pasal 598  

 

Setiap Orang yang 

menerbitkan tulisan atau 

gambar yang menurut sifatnya 

dapat dipidana, dipidana 

dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun atau 

pidana denda paling banyak 

Kategori II, jika:  

a. orang yang meminta 

menerbitkan tulisan 

atau gambar tidak 

diketahui atau pada 

teguran pertama 

setelah dimulai 

penuntutan tidak 

diberitahukan; atau  

b. penerbit mengetahui 

atau patut menduga 

bahwa orang yang 

meminta menerbitkan 

pada saat penerbitan, 

tidak dapat dituntut 

atau menetap di luar 

negeri.  

 

Pasal 598 ini jelas diniatkan 

pembentuk hukum menyasar ke 

pihak yang terlibat dalam 

penerbitan dan pencetakan, yang 

tentunya akan pula menjangkau 

pers. Hal ini dipertegas dalam 

penjelasannya yang menyebut 

eksplisit delik pers.  

 

Pasal “Delik Pers” jelas 

merupakan ancaman bagi 

kebebasan pers, karena pasal ini 

mengonfirmasi pengutamaan 

mekanisme pemidanaan yang 

sama sekali tak menghargai karya 

jurnalistik, dampak 

pemberlakuan pasal dan tidak 

dipahaminya perkembangan 

hukum soal penghapusan delik 

pers yang berkembang hukumnya 

di berbagai dunia 

(dekriminalisasi), atau setidaknya 

lebih dari 50 negara telah 

menghapuskannya.    

Penjelasan 

Pasal 598  

 

Tindak Pidana dalam ketentuan 

ini lazim disebut dengan delik 

pers. Pada dasarnya dalam delik 

delik pers, pelaku Tindak 

Pidana adalah orang yang 

membuat tulisan. Akan tetapi 

apabila syarat sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b dipenuhi, penerbit yang 

harus 

mempertanggungjawabkan 

Tindak Pidana tersebut. 

Maksud pembentuk hukum 

menformulasikan eksplisit “delik 

pers” dalam pasal 598 RKUHP 

menjadi penjelas bahwa niat 

pembentuk hukum RKUHP telah 

menggunakan cara pandang 

konvensional dan kolonial atas 

perkembangan maju hukum di 

dunia dan universal diakui dalam 

rangka dekriminalisasi pers.  

 

Kriminalisasi pers akan menjadi 
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 dampak terbesar penggunaan 

pasal ini. Ini bentuk kekeliruan 

pembentuk hukum yang tidak 

mempertimbangkan ancaman 

demokrasi, kebebasan sipil dan 

pers, serta hilangnya control 

publik atas tindakan kesewenang-

wenangan.  

  

Pasal 599  

 

Setiap Orang yang mencetak 

tulisan atau gambar yang 

menurut sifatnya dapat 

dipidana, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 

(satu) tahun atau pidana denda 

paling banyak Kategori II, 

jika:  

a. orang yang meminta 

mencetak tulisan atau 

gambar tidak diketahui 

atau pada teguran 

pertama setelah dimulai 

penuntutan tidak 

diberitahukan; atau 

b. pencetak mengetahui atau 

patut menduga bahwa 

orang yang meminta 

mencetak pada saat 

penerbitan, tidak dapat 

dituntut atau menetap di 

luar negeri. 

 

Konsekuensi pasal 599 sama 

dengan pasal 598, yang 

berdampak terhadap ancaman 

demokrasi dan kebebasan pers.  

 

Penyebutan yang menjangkau 

pihak yang berada di luar negeri 

(sebagaimana pula pasal 598), 

pasal ini pula dapat menyasar 

penerbit maupun pencetak dari 

media asing atau luar negeri yang 

melakukan upaya pemberitaan di 

Indonesia.  

 

Standar yang digunakan untuk 

pembatasan juga sangat kabur, 

tidak legitimate, serta tidak jelas 

makna hukum untuk bagaimana 

pengaturan demikian konsisten 

dengan pemberlakuan hukum 

HAM internasional yang telah 

diakui dalam sistem hukum 

nasional, terutama berkaitan 

dengan Kovenan Internasional 

tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik (ICCPR) yang telah 

diratifikasi melalui Undang-

Undang No. 12 Tahun 2005.    

 

 

Berbasis pada tabulasi di atas, maka secara umum dapat dinyatakan bahwa ancaman 

terhadap kebebasan pers dengan adanya RKUHP ini berpotensi terjadi dengan adanya 

formulasi 19 (sembilan belas pasal) berikut eksplisit satu formulasi dalam penjelasan 

Pasal 598 yang menyatakan “delik pers”. 
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BAB 3  

RKUHP DAN UPAYA MEMPERKUAT 

JAMINAN HUKUM KEBEBASAN 

PERS 
 

 

embentuk hukum sudah sepatutnya mempertimbangkan konsekuensi hukum 

atas pasal-pasal hukum pidana yang akan berpotensi mengancam kebebasan 

pers maupun berdampak khusus terhadap karya jurnalistik atau mereka yang 

bekerja sebagai awak pers, seperti jurnalis, editor, pemimpin redaksi dan pihak lainnya.  

 

Upaya untuk memperkuat jaminan hukum kebebasan pers yang perlu dipertimbangkan 

pembentuk hukum RKUHP adalah sejumlah perkembangan maju dari konstruksi 

hukum yang modern, universal, dan kian menegaskan posisinya sebagai langkah 

pembaruan hukum dalam rangka negara hukum demokratis (democratic rule of law).  

 

1. Dekriminalisasi dan depenalisasi  

Gagasan dekriminalisasi terhadap karya jurnalistik dikemukakan banyak ahli, 

praktisi dan pula mentradisi dalam sistem hukum di sejumlah negara. Salah satu 

alasan mengecualikan adalah soal kepentingan umum yang diusung oleh 

jurnalisme.  

 

Secara sosiologis, dalam sejarahnya terlihat bahwa penerapan hukum pidana selalu 

hanya ditujukan untuk menyerang dan atau retaliasi (balas dendam) terhadap 

jurnalis atau pers, dan itu tidak hanya mempengaruhi kebebasan pers, tetapi juga 

gagal mencerminkan supremasi hukum, demokratisasi dan hak asasi manusia. Itu 

sebab formulasi ketentuan pidana dalam kasus pers tidak lagi relevan. 

 

Pendapat menarik dikemukakan oleh Syamsuddin dalam disertasinya (2008). Pada 

dasarnya ia berpendapat bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan pada pers 

jika pemberitaannya dilakukan untuk ‘kepentingan umum’. Selain itu, konsep 

‘kepentingan umum’ dalam KUHP harus ditafsirkan secara berbeda dalam hal pers. 

Pertama, kepentingan publik dalam kegiatan pers harus dimaknai sebagai 

kepentingan rakyat bukan kepentingan negara, kepentingan kelompok, 

kepentingan organisasi atau kepentingan nasional. Kedua, kepentingan umum 

P 
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meliputi pengetahuan tentang kegiatan dan/atau alat dan fasilitas umum yang 

bersifat 'kepentingan umum' atau 'kepentingan umum', termasuk kegiatan 

pengadaan dan operasional pemerintah pusat dan daerah untuk kepentingan dan 

kemanfaatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, 

karena kegiatan pers berkaitan dengan hak warga negara untuk mengakses 

informasi berita, maka berita untuk kepentingan masyarakat adalah berita yang 

harus memenuhi syarat kejujuran, objektivitas, kebenaran, ketidakberpihakan, 

keseimbangan, kualitas dan keterjangkauan (Syamsuddin 2008: 301-304). 

 

Namun, cukup sulit untuk melihat bagaimana argumen semacam itu membantu 

memberikan perlindungan kebebasan pers atas dasar interpretasi kepentingan 

publik. Dalam praktiknya, kriteria seperti itu dapat menyebabkan kesewenang-

wenangan penguasa, karena interpretasi yang fleksibel dan terbuka merugikan 

pers. Dengan kata lain, berdasarkan pengamatan sosial hukum, ketentuan pidana 

untuk kasus hukum pers selalu berdampak negatif pada kebebasan pers 

(Wiratraman 2014).  

 

Dalam Komentar Umum No. 34, Komite Hak Asasi Manusia menetapkan pada 

paragraf 47, “Negara-negara pihak harus mempertimbangkan dekriminalisasi 

pencemaran nama baik dan, dalam hal apapun, penerapan hukum pidana hanya 

dapat diterima dalam kasus-kasus yang paling serius dan hukuman penjara adalah 

tidak pernah menjadi hukuman yang pantas.”  

 

2. Menghargai mekanisme hukum khusus pers, baik sebagai lex specialis dan lex 

suprema 

Penerapan denda yang eksesif, dan atau bahkan pemenjaraan atau pemidanaan, 

jelas sangat mungkin lahirkan efek meluas yang buruk (chilling effect) terhadap 

kebebasan berekspresi. Terlebih rumusan RKUHP dalam pasal 598 dan 599 justru 

tegas memasukkan pers dan pencetak di dalamnya.  

 

Delik-delik terkait langsung maupun tak langsung kegiatan jurnalistik sepatutnya 

tak lagi masuk dalam RKUHP, terlebih standar etika profesionalnya memberikan 

‘ruang kesalahan’ (a breathing space for error), sebagai mekanisme khusus dalam 

hukum pers. Pengecualian demikian telah menjadi doktrin dalam Putusan 

Pengadilan HAM Eropa, ketika kerja jurnalistik tak dianggap penghinaan atau tidak 

dapat dipersalahkan apabila tidak bisa menyampaikan pernyataan orang lain 

secara akurat (lihat: Perkara Observer and Guardian v. the United Kingdom, 1991, § 

60).  

 

Pembelaan hukum atas kegiatan jurnalistik, publikasi media dalam penerbitan atau 

pencetakan, berlaku apabila suatu pernyataan yang menjadi perhatian publik 

(kepentingan umum), maka harus bisa dilepaskan dari tanggung jawab hukum. 
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Dalam praktiknya, doktrin ini berlaku bagi jurnalis dengan profesinya menjalankan 

liputan untuk kepentingan publik. Selama media memberitakan sesuai dengan etika 

profesional, maka pemberitaan harus dilindungi sebagai kebebasan berekspresi. 

Doktrin ini memberikan ruang kesalahan (a breathing space for error) bagi jurnalis 

dalam melakukan pekerjaannya. Bahkan, Pengadilan pun perlu memahami 

mekanisme kerja jurnalis yang berkejaran dengan waktu. 

 

Oleh sebab itu, dalam konteks hukum Indonesia, keberlakuan Undang-Undang No. 

40 Tahun 1999 tentang Pers berikut Kode Etik Jurnalistik merupakan mekanisme 

khusus (lex specialis) dan diutamakan keberlakuan hukumnya (lex suprema) dalam 

kasus-kasus hukum yang menyangkut pemberitaan atau karya jurnalistik.  

 

Meskipun banyak hakim mengalami kesulitan dalam memahami hal ini, banyak 

putusan – dan khususnya putusan Mahkamah Agung – telah menunjukkan 

peningkatan pemahaman tentang konstelasi hukum yang baru. Mahkamah Agung 

tidak hanya mendorong perkembangan ini melalui undang-undang kasusnya, tetapi 

juga dengan menyebarluaskan Surat Edaran kepada pengadilan di mana mereka 

dipanggil untuk melibatkan perwakilan dari Dewan Pers sebagai saksi ahli dalam 

kasus-kasus yang melibatkan pers (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 

2008. Meskipun demikian, kasus kriminal terus berdampak negatif terhadap 

kebebasan pers. Sekalipun hasilnya bukan vonis menghukum pidana, proses 

pengadilan pidana itu sendiri sudah merugikan jurnalisme. 

 

Menariknya, tegas bahwa dalam putusannya No. 1608 K/PID/2005, Mahkamah 

Agung dengan sangat jelas mengemukakan bahwa “….. kriminalisasi (pers) 

bertentangan dengan kebebasan pers dan karenanya aturan dalam UU Pers harus 

didahulukan dari aturan lainnya (poin 84).” Ini yang kemudian bisa disebut sebagai 

lex suprema.   

 

3. Mendayagunakan perkembangan doktrin hukum pidana yang membentengi 

kebebasan pers, merujuk pada putusan peradilan yang telah ada melalui 

landmark decisions, baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun Mahkamah 

Konstitusi, serta praktek peradilan internasional  

Sejumlah putusan peradilan, menjadi pijakan bagi upaya penegakan hukum 

berikutnya yang pula berlaku bagi hakim mempertimbangkannya. Misalnya dalam 

kasus pencemaran nama baik, keberlakuannya menurut Putusan Mahkamah 

Konstitusi tidak hanya berdampak pada “kewajiban pengaduan” secara langsung 

oleh korban atau pihak yang dirugikan. Mahkamah dalam putusannya juga 

mengartikan apabila sebuah pernyataan yang tidak secara jelas menyebut nama 

seseorang, maka tidak bisa dituduhkan sebagai penghinaan.  
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Hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam 

putusan No. 292/Pid.B/ 2014/PN. Rbi. Begitu juga aspek penting lainnya dalam 

perkembangan kebebasan berekspresi adalah diakuinya ‘keberadaan alasan’ yang 

dapat menghilangkan tanggung jawab pidana seseorang. Pada perkara No. 

1269/PID.B/2009/PN.TNG, terkait dengan keluhan yang disampaikan di media 

sosial tentang pelayanan medis oleh sebuah rumah sakit, Pengadilan Negeri 

Tangerang memutus bahwa terdakwa tidak dapat dipidana atas penghinaan 

maupun pencemaran nama baik karena pernyataan yang disampaikan merupakan 

kritik dan merupakan kepentingan umum. 

 

Mahkamah Agung Amerika Serikat dan Pengadilan HAM Eropa sama-sama 

menaruh pelindungan yang lebih tinggi pada beberapa jenis pernyataan. Misalnya, 

pernyataan politik dan perdebatan yang menyangkut kepentingan publik di 

internet. Pelindungan ini penting untuk membuka ruang bagi pejabat publik, 

misalnya dalam konteks pihak oposisi, dalam menyampaikan kritik terhadap 

pemerintah dalam isu yang terkait dengan kepentingan umum. Dalam perkara 

Renaud v. France (2010), terkait dengan seseorang yang dituduh melakukan tindak 

pidana defamasi dan atau penghinaan di internet atas kritiknya terhadap suatu 

proyek konstruksi di kota Sens, Perancis. Menurut Pengadilan HAM Eropa, 

meskipun pernyataan yang dilontarkan sangat keras (very polemic and virulent), hal 

itu merupakan bagian dari debat publik (public debate) yang esensial dalam 

demokrasi. Sehingga, sanksi pidana yang dijatuhkan merupakan pelanggaran 

terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan memiliki dampak meluas yang buruk 

(chilling effect) terhadap partisipasi pada perdebatan publik. 

 

4. Sejalan dengan standar hukum HAM internasional, termasuk standar 

pembatasan yang diakui dalam sistem hukumnya 

Argumen memasukkan pasal penghinaan di RKUHP saat ini, menurunkan jauh di 

bawah standar ketentuan hukum HAM internasional. Hal ini menambah buruk 

situasi kemerosotan atas kemajuan-kemajuan dalam bidang hukum pidana yang 

telah dilahirkan dalam sistem hukum peradilan melalui putusan-putusan 

yurisprudensi dan bahkan landmark decisions. Ketidaklengkapan rumusan pasal 

penghinaan di RKUHP, tak hanya  masih jauh di bawah standar, melainkan pula tak 

koheren terhadap KIHSP yang telah diratifikasi Indonesia sendiri. 

 

Dalam tulisan di Kompas (7/7/2022), Eddy OS Hiariej sebagai Wamenkumham, 

menyebut tiga alasan mengapa pasal penghinaan dipertahankan. Pertama, 

penghinaan berakibat pembunuhan karakter; Kedua, penghinaan dianggap tak 

sesuai tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya 

timur; Ketiga, penghinaan adalah salah satu bentuk malaperse atau rechtsdelicten, 

bukan malaprohibita atau wetdelicten. 
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Sayangnya, argumen ketiganya bukan argumen hukum atau setidaknya tak 

mendasar berkaitan dengan mengapa justru sebaliknya, pasal penghinaan harus 

dihapuskan dalam hukum pidana.  Ada sejumlah ‘pasal penghinaan’ yang dianggap 

mewakili karakter hukum represif dalam RKUHP. Yakni, pasal 218 ayat (1) dan (2) 

jis. pasal 219 jis. 220, berkaitan dengan konsekuensi pemidanaan atas tindak 

penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. 

Pengecualiannya, disebutkan dalam pasal 218 ayat (2)-nya, bahwa tidak 

merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika perbuatan 

dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Selain itu, pasal 351 ayat 

(1), (2) dan (3) RKUHP, berkaitan dengan tindak pidana terhadap kekuasaan umum 

dan lembaga negara. 

 

Oleh sebab itu, hal yang paling mendasar dan patut dikhawatirkan dalam argumen 

hukum pendapat Wamenkumham di atas adalah absennya pertimbangan hukum 

hak asasi manusia (HAM). Padahal, konstruksi dan elemen hukum pidana begitu 

dekat terkait dengan begitu pesatnya perkembangan hukum kebebasan ekspresi, 

baik sebagai instrumen standar internasional, doktrin dan bahkan yurisprudensi 

yang begitu kuat mewarnai criminal justice system.   

 

Jaminan kebebasan ekspresi dapat dibatasi (derogable rights). Perlu ingat, bahwa 

Pemerintah Indonesia bersama DPR telah meratifikasi Kovenan Internasional 

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 

2005. Pasal 19 ayat (1) menegaskan kebebasan berpendapat yang sama sekali tak 

boleh dibatasi (non-derogable rights). Sementara, pembatasan dimungkinkan 

sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 ayat (2) dan (3) KIHSP, terutama berkaitan 

dengan menghormati hak atau nama baik orang lain; dan melindungi keamanan 

nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.  

 

Pembatasan-pembatasan harus dinyatakan tegas dalam hukum, mencerminkan 

alasan yang terlegitimasi (legitimate aim) dan diperlukan secara proporsional 

(necessary and proportional). Sayangnya, alasan Wamenkumham mempertahankan 

pasal-pasal penghinaan jelas tak memiliki basis legitimasi ini. Sebaliknya, dalam 

praktik akan susah diterapkan secara proporsional mengingat karakter represif 

hukum pidana selama ini yang prakteknya kerap mengancam kebebasan sipil 

(Kompas, 25 Juli 2022, Membentengi Kebebasan Ekspresi).  

 

Begitu juga kritik pada pejabat publik, misalnya penghinaan dan lese majeste, atau 

hukum-hukum yang memidanakan ketidakhormatan pada simbol negara seperti 

bendera, seharusnya diatur secara lebih rinci dan menegaskan substansi 

legitimasinya (Komentar Umum PBB No. 34, para 38). Sebaliknya, pembatasan 

‘penghinaan’ yang memiliki basis legitimasi misalnya, tindakan yang mengarah 

pada penghasutan untuk melakukan kekerasan dan propaganda perang.  

 



 

 
 

31 

Prinsip 7 dalam Prinsip Johannesburg, terkait ekspresi yang dilindungi, 

menyatakan bahwa ekspresi damai tidak boleh dianggap sebagai ancaman pada 

keamanan nasional atau sebagai bahan pembatasan atau hukuman, yang termasuk 

di antaranya adalah kritik atau “penghinaan” kepada negara atau simbol-simbol 

negara. Seseorang juga tidak dapat dihukum atas kritik dan penghinaan terhadap 

negara dan simbol-simbol negara, kecuali bahwa kritik dan penghinaan tersebut 

dimaksudkan untuk menghasut kekerasan yang nyata (imminent violence) (Article 

19, Prinsip-Prinsip Johannesburg, 1 Oktober 1995).  

 

Untuk membenarkan pembatasan berdasarkan keperluan keamanan nasional, 

pemerintah harus membuktikan bahwa ancaman berat dapat ditimbulkan, tetapi 

tidak perlu membuktikan kemungkinan bahwa ancaman itu mendesak atau sangat 

mungkin (Sandra Coliver, 1993, Buku Pedoman Article 19 tentang Kebebasan 

Menyampaikan Pendapat, Hukum dan Perbandingan Hukum, Standar dan Prosedur 

Internasional, hal. 116). Bahkan, sekalipun penggunaan ketentuan pidana masih 

dimungkinkan, namun harus dibatasi penggunaannya dengan syarat-syarat, antara 

lain penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, tidak boleh menjadi pihak yang 

melaporkan kasus pidana penghinaan (Article 19, Defining Defamation: Principles 

on Freedom of Expression and Protection of Reputation, 2017, hal. 6). 

 

Rumusan pasal RKUHP perlu merujuk Standar Norma dan Pengaturan (SNP) 

Komnas HAM, No. 5 Tahun 2021 tentang Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan 

Berekspresi. Dalam konteks kebebasan pers, hal ini pula sudah diatur irisannya 

dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, sehingga formulasi 

pasal pembatasan ekspresi harus lebih dirumuskan lebih rinci nan terukur 

menyediakan landasan legitimasi atas tujuan dan proporsional, sehingga sejalan 

dengan prinsip hukum HAM.  

 

 

5. Mengembangkan instrumen hukum yang lebih adaptif terhadap 

perkembangan maju teknologi digital, terutama pengakuan atas hak-hak 

digital dan pers digitalnya. 

Sistem hukum pidana haruslah beradaptasi dengan perkembangan digital terutama 

kehidupan peradaban manusia itu sendiri yang banyak dipengaruhi oleh teknologi. 

Gagasan dan semangat reformasi hukum pidana, seharusnya merefleksikan 

sekaligus menuntun kita menuju negara hukum demokratis. 

 

RKUHP memuat lebih banyak ketentuan tentang pencemaran nama baik daripada 

tentang masalah lain yang membatasi kebebasan pers. Kebanyakan dari pasal-pasal 

tersebut masih berlaku, sementara pemberlakuan  semakin menambah ancaman 

untuk membungkam jurnalis atau pers. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus 

di atas, penerapan pasal-pasal ini memang telah menyebabkan situasi seperti itu, 
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khususnya karena interpretasi yang sewenang-wenang dari beberapa pasal yang 

bersangkutan, tanpa penilaian yang bersangkutan memberikan pedoman yang jelas 

dan konsisten untuk penggunaannya di masa depan.  

 

Penerapan pasal pencemaran nama baik yang terkadang kasar oleh polisi, jaksa, 

dan pengadilan Indonesia telah menjadi perhatian beberapa organisasi 

internasional. Secara internasional, ada kecenderungan untuk menganggap semua 

penggunaan hukum pidana mengenai pencemaran nama baik terhadap pers 

sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) telah 

melobi untuk tujuan ini. Bahkan, Majelis Parlemen OSCE telah menyerukan 

penghapusan semua undang-undang yang memberikan hukuman pidana untuk 

pencemaran nama baik tokoh masyarakat atau yang menghukum pencemaran 

nama baik negara atau organ negara.  

 

Mandat Khusus PBB, OSCE dan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) telah 

melangkah lebih jauh, dengan menyatakan bahwa: “Tindak pidana pencemaran 

nama baik bukanlah pembatasan yang dapat dibenarkan atas kebebasan 

berekspresi; semua undang-undang pencemaran nama baik pidana harus 

dihapuskan dan diganti, jika perlu, dengan undang-undang pencemaran nama baik 

perdata yang sesuai” (Criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom 

of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where 

necessary, with appropriate civil defamation laws). 

  

ARTICLE 19, sebuah LSM yang berbasis di London untuk kebebasan berekspresi, 

telah menyarankan bahwa karena semua undang-undang pencemaran nama baik 

melanggar jaminan kebebasan berekspresi tetapi tidak mungkin dicabut dalam 

waktu dekat, langkah-langkah sementara harus diambil untuk mengurangi 

dampaknya sampai mereka dihapus.   
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BAB 4  

MENGHAPUS KETENTUAN PASAL 

PIDANA BAGI PERS 
 

 

4.1 Kesimpulan  
 

istem hukum Indonesia selama ini memiliki banyak ketentuan pidana yang 

dapat digunakan terhadap pers, beberapa di KUHP, yang lain dalam undang-

undang khusus. Beberapa di antaranya memang telah digunakan untuk 

'mendisiplinkan' surat kabar, termasuk undang-undang tentang ujaran kebencian 

(haatzaai-artikelen), penghinaan, menyebarkan berita palsu, dan melanggar 

kesusilaan publik. Cara penerapannya menunjukkan bahwa dalam banyak kasus 

jaksa dan hakim kurang mempertimbangkan pentingnya kebebasan pers. 

 

Berbasis penelitian putusan, jarang sekali hakim menghasilkan argumentasi yang 

mempertimbangkan apakah suatu sanksi pidana sepadan dengan beratnya 

pelanggaran mengingat pentingnya kebebasan pers untuk tujuan masyarakat yang 

demokratis. Banyak hakim bahkan mengabaikan keberadaan undang-undang baru, 

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), untuk mencegah 

penalaran sepihak tersebut dan tetap menerapkan ketentuan hukum pidana 

tradisional dalam kasus-kasus tersebut (Wiratraman 2014). Namun pada akhirnya, 

harus diakui bahwa ada juga perkembangan positif: Mahkamah Agung dalam 

sebagian besar kasus menjunjung tinggi keutamaan UU Pers dan dengan jelas 

menyatakan bahwa kasus-kasus tentang pers harus mengacu pada undang-undang 

ini. Jika hakim merasa terikat dengan garis preseden yang cukup tegas ini, banyak 

masalah di masa depan harus dicegah. 

 

Problem mendasar di Indonesia adalah saat ini pendekatan pendidikan hukum 

pidana masih diajarkan di fakultas-fakultas hukum yang menekankan pentingnya 

KUHP dan ketentuan pidana lainnya dalam pengendalian pers. Ini yang disebut 

sebagai ‘delik-delik pers’ (persdelicten atau kejahatan pers). Pendekatan seperti itu 

salah menilai bahwa penerapan hukum pidana terhadap pers tidak bisa dilepaskan 

dari konteks politiknya. Untuk mengubah hal ini, diskusi di kalangan sarjana 

hukum di Indonesia harus diperluas dari interpretasi doktrinal hukum pidana saat 

ini ke gambaran lengkap tentang kebebasan pers dan kontrol pers. 

 

Konteks politik hukum pers ini telah berubah secara dramatis selama bertahun-

tahun, sementara banyak ketentuan hukum pidana di Indonesia tetap sama. 

S 
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Awalnya, KUHP adalah instrumen hukum bagi pemerintah kolonial untuk 

membungkam oposisi nasionalis, sementara setelah kemerdekaan, justru 

sebaliknya, digunakan untuk mendukung rezim otoriter jenis baru. Penindasan 

semacam itu terus berlanjut sampai batas tertentu selama era pasca-Soeharto dan 

dengan demikian terus mengancam kebebasan pers. 

 

Catatan dalam kajian ini mengingatkan bahwa formulasi RKUHP akan 

membahayakan demokrasi dan kebebasan pers, karena pembahasannya tidak 

hanya berkaitan dengan penegakan hukum yang tidak adil, tetapi ada masalah 

mendasar hukum substantif pasal-pasalnya. Ketentuan pidana RKUHP justru 

memberikan kerangka hukum untuk menekan dan mengancam pers terlepas dari 

Indonesia sudah memiliki jaminan konstitusional kebebasan ekspresi. Faktanya, 

meskipun Mahkamah Agung berupaya meminimalisir dampak kriminalisasi, 

dengan membela kebebasan pers dalam banyak kesempatan, hukum pidana terus 

digunakan aparat penegak hukum di lapangan untuk mengancam dan 

memenjarajan jurnalis, editor, dan bahkan penerbit. 

 

4.2 Rekomendasi 

 

enting bagi pembentuk hukum merefleksi kembali dengan keluasan dan 

kematangan berfikir soal jaminan kebebasan pers di Indonesia.   

 

Pertama, sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa baik rezim otoriter maupun 

pasca-otoriter ketentuan pidana telah digunakan tanpa memperhatikan kebebasan 

pers. Hal ini cukup terlihat selama tahun-tahun Soeharto, tetapi sejak jatunya 

Soeharto pun terjadi kasus-kasus seperti Megawati versus Rakyat Merdeka (2003), 

Tomy Winata versus Tempo (2003), dan kolom Bersihar Lubis (2007). Artinya, 

telah menunjukkan bagaimana pemerintah terus menempatkan media di bawah 

tekanan atau bahkan membungkam mereka.  

 

Kedua, kata-kata yang eksplisit di RKUHP, seperti ‘tertulis’ atau ‘tulisan’, seperti 

pasal “Setiap orang yang dengan sengaja mengajukan atau menyebabkan untuk 

mengajukan tuduhan atau keterangan palsu secara tertulis terhadap orang tertentu 

kepada penguasa, …” dapat diartikan sebagai dasar hukum oleh masyarakat 

dan/atau yang digunakan oleh penguasa untuk menyerang pers. Sebagai contoh, 

rumusan pasal 440 RKUHP,  

“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang 

dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, 

maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan 

atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena 

penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana 

denda paling banyak kategori II.” 

 

P 
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Intervensi terhadap pelemahan kebebasan pers justru memperlihatkan ‘main 

hakim sendiri’ (seperti kasus Tomy Winata terhadap Tempo, atau penyerangan FPI 

terhadap majalah Playboy), negara justru menolak mengambil tindakan untuk 

melindungi pers. Dalam konteks itu, kebebasan pers membutuhkan lingkungan 

yang liberal tetapi juga membutuhkan perlindungan. Perspektif liberal sebagai asal-

usulnya didasarkan pada gagasan bahwa individu harus bebas untuk 

mempublikasikan dalam berita atau media massa apa pun yang mereka suka tanpa 

campur tangan dari pemerintah, orang lain atau kelompok (McQuail 1987; 

Lichtenberg 1987: 353).  

 

Ketiga, menjadi jelas bahwa praktiknya di Indonesia preseden putusan peradilan 

atau yurisprudensi tidak cukup untuk mencegah penuntutan pidana. Sekalipun, 

Mahkamah Agung berulang kali berpendapat bahwa kasus pers harus diselesaikan 

berdasarkan UU Pers, bukan Hukum Pidana. Secara khusus dalam putusannya No. 

1608 K/PID/2005, Mahkamah Agung dengan sangat jelas menjelaskan tiga hal 

penting inti berikut ini: 

 

1. Pengadilan yang lebih rendah telah keliru dalam menerapkan KUHP, karena 

fakta-fakta kasus menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan kegiatannya 

dalam kerangka jurnalistik atau dilindungi UU Pers (poin 82). 

2. Dengan memperhatikan landasan filosofis UU Pers bahwa pers nasional adalah 

pilar keempat dalam negara demokrasi, hakim harus berkontribusi dalam 

mengembangkan kasus hukum untuk mendukung perlindungan hukum pekerja 

pers, dan menganggap UU Pers sebagai lex spesialis. Pers juga menekankan 

pentingnya instrumen hukum dan kode etik pers untuk menjamin kebebasan 

pers dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers (poin 83). 

3. Kriminalisasi (pers) bertentangan dengan kebebasan pers dan karenanya aturan 

dalam UU Pers harus didahulukan dari aturan lainnya (poin 84). 

 

Pendapat Mahkamah Agung bahwa “penguatan kebebasan pers” harus menjadi 

pusat dan bahwa pemidanaan terhadap pers atau awak media pada prinsipnya 

bertentangan dengan itu. Singkatnya, putusan ini adalah pesan yang jelas dari 

lembaga peradilan tertinggi untuk menghindari penggunaan KUHP untuk mengadili 

jurnalis, editor atau penerbit, tetapi tidak diindahkan oleh jaksa penuntut umum 

dan pengadilan yang lebih rendah. 

 

Alasan keempat, perlu pembentuk hukum sungguh-sungguh menyimak 

perkembangan hukum HAM internasional dan perkembangan hukum terkait pers 

itu sendiri. Menyangkut perkembangan internasional saat ini, terjadi pergesera 

mengubah ketentuan pidana terhadap pers menjadi hukum privat. Sejalan dengan 

perkembangan ini, Atmakusumah Asraatmadja, pakar pers dan mantan ketua 
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Dewan Pers, menyatakan bahwa lebih dari 50 negara telah mengalihkan isu kata-

kata “jahat, penghinaan, dan pencemaran nama baik”, dari hukum pidana ke hukum 

privat. Beberapa negara bahkan telah mencabut aturan pencemaran nama baik dan 

penghinaan karena dianggap kurang objektif sehingga sulit dibuktikan.  

 

Atmakusumah menyatakan terkait KUHP, “…bagi pers profesional yang selama 

puluhan tahun memimpikan kebebasan pers dari ancaman rezim politik, 35 pasal 

KUHP bisa digunakan untuk melawan pers dan jurnalis [...] yang terkesan 

berlebihan. Apalagi pasal-pasal (pidana) itu bisa menjebloskan wartawan ke 

penjara selama tujuh tahun. Padahal, idealnya, di negara demokrasi yang menjamin 

kebebasan pers, produk karya jurnalistik tidak pernah menjebloskan jurnalis ke 

penjara, melainkan hukuman denda saja.” (Asraatmaja 2002: vii-viii) 

 

Badan-badan internasional seperti PBB dan OSCE juga telah mengakui ancaman 

terhadap kebebasan pers khususnya yang ditimbulkan oleh undang-undang yang 

masih mengadopsi “pencemaran nama baik” dan telah merekomendasikan agar 

undang-undang tersebut dihapuskan. Misalnya, Majelis Parlemen OSCE telah 

menyerukan penghapusan semua undang-undang yang memberikan hukuman 

pidana untuk pencemaran nama baik tokoh masyarakat atau yang menghukum 

pencemaran nama baik negara atau organ negara. Mandat Khusus PBB, OSCE dan 

OAS telah melangkah lebih jauh lagi, dengan menyatakan bahwa: “Tindak pidana 

pencemaran nama baik bukanlah pembatasan yang dapat dibenarkan atas 

kebebasan berekspresi; semua undang-undang pencemaran nama baik pidana 

harus dihapuskan dan diganti, jika perlu, dengan undang-undang pencemaran nama 

baik perdata yang sesuai.” (Criminal defamation is not a justifiable restriction on 

freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, 

where necessary, with appropriate civil defamation laws). 

 

UNHRC telah menyatakan keprihatinannya beberapa kali atas penyalahgunaan 

undang-undang pidana pencemaran nama baik dalam kasus-kasus nyata, dan 

merekomendasikan pembaruan hukum secara menyeluruh di negara-negara, 

sebagai dicontohkan seperti Azerbaijan, Norwegia dan Kamerun. Dalam Komentar 

Umum No. 34, Komite Hak Asasi Manusia menetapkan pada paragraf 47, “Negara-

negara pihak harus mempertimbangkan dekriminalisasi pencemaran nama baik 

dan, dalam hal apapun, penerapan hukum pidana hanya dapat diterima dalam 

kasus-kasus yang paling serius dan hukuman penjara adalah tidak pernah menjadi 

hukuman yang pantas.” (General Comment No. 34, Human Rights Committee 

stipulates on paragraph 47, “States parties should consider the decriminalization of 

defamation and, in any case, the application of the criminal law should only be 

countenanced in the most serious of cases and imprisonment is never an appropriate 

penalty). 
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Selain itu, dalam Concluding Observation of Human Rights Committee on the Initial 

Report of Indonesia 2013 juga mengatur pada paragraf 27, “Panitia prihatin dengan 

penerapan ketentuan pencemaran nama baik KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. transaksi untuk meredam kritik 

yang sah terhadap pejabat Negara (pasal 19). Negara Pihak harus 

mempertimbangkan untuk merevisi undang-undang pencemaran nama baik (pasal 

27) dan, khususnya, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 19 

Kovenan.” Dalam konteks RKUHP, formulasi pasal serupa haruslah dicegah dan 

dihapus.  

 

Belajar dari pandangan pemerintah sendiri, sebenarnya sudah mulai ada niat dan  

mempertimbangkan kembali atau menghapus penerapan KUHP bagi pers. Kepala 

BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia), Prof. Dr. Ahmad M Ramli, misalnya, mengatakan, “…. Oleh karena itu tidak 

perlu mengkriminalisasi karya jurnalistik.”  Ia juga menyatakan, “…ancaman 

terhadap pers tidak hanya berupa kriminalisasi, tetapi juga tuntutan hukum privat 

yang masif terhadap pers…tidak ada batasan berapa ganti rugi yang harus 

dibayarkan oleh pers, dan ini bisa berujung pada ancaman ancaman terhadap pers 

kebebasan pers.”  

 

RKUHP dalam penjelasan ini semua patut dikhawatirkan akan dampak buruknya, 

terutama pemidanaan yang menyasar pada pemenjaraan jurnalis atau editor, yang 

jelas akan bertentangan upaya maju membangun ruang publik yang lebih 

demokratis.  
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