
 

 

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA 

  

(Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015) 

 

 

                                            (Skripsi) 

 

   Oleh : 

MUHAMMAD AKBAR 

                

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 
 

 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AND CRIMINAL ACTS OF 

SACRILEGE OF RELIGIOUS (STUDIES CIRCULARS KAPOLRI 

SE/X/06/2015) 

 

By 

 

Muhammad Akbar, Dr. Siswanto S.H., M.H., Budi Rizki, S.H., M.H. 

(Email: MuhammadAkbar@activist.com) 

 

 

The question of Sacrilege or utterance of hate (hate speech) are increasingly gaining the 

attention of the public and law enforcement agencies both national and international 

with increasing concern for the protection of human rights (human rights), that the Act 

of hate speech has an impact which denigrate the dignity of humanity and human 

dignity. hate speech can push the onset of collective hatred, exclusion, Penghasutan, 

discrimination, violence, and even at the level of the most terrible, the ethnic 

destructions. against society of culture, ethnicity, race, and religion that became the aim 

of hate speech. Speech of hatred in the circular letter SE/06/X/2015 already set up law 

enforcement criminal acts of sacrilege against the religion. The discussion addressed in 

this Thesis is law enforcement criminal acts of sacrilege against the religion and what 

factors that hampered law enforcement criminal acts of sacrilege.  

 

Research methods used in this research is to do a normative and juridical approach 

empirical juridical. As for the data source and the data type is primary data obtained in 

this study field, data is retrieved by doing the interview against the competent agencies, 

namely legal experts such as regional police and lecturer Faculty of law, University of 

Lampung. While secondary data obtained from the study of the literature. The data 

obtained are then processed and performed a qualitative analysis.. 

 

Results for research obtained that the opinion of the respondents referred to article 

legality, namely article 1 of the criminal code referred to here is the legislation that 

governs that can are convicted or whether someone is not retroactive (backwards), the 

subject matter of the case refers to a religious Sacrilege which application of article 156 

of the criminal code and article 156a of the criminal code. Law enforcement actions in 

dealing with cases of criminal acts of sacrilege against religion is preventive and 

repressive. Preventive action is done by conducting surveillance with police deployed 

carefully. While the Repressive actions taken are the law enforcement agencies when 

there are criminal acts of sacrilege against a religious hate speech is included in the  
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Circulars Kapolri SE/06/X/2015, this action is performed by means of investigate, 

demanding up to the trial. While the factors include the processes of inequality among 

the criminal element, the understanding of the people, as well as facilities and cultural 

factors. 

 

The closing section the author provides some advice that law enforcement criminal acts 

of sacrilege against the religion should be should be firm in applying article speech of 

hatred in the circular letter SE/06/X/2015, law enforcement agencies and related 

institutions should be organized outreach to the community especially those living in 

rural areas or urban areas in order to be aware of any Circulars Kapolri SE/06/X/2015 

and the supervision of Police or Cyber Patrol should further optimize that included a 

speech of hate or not in keeping an eye on events in social media as much detail as 

possible in the criminal acts of sacrilege and religion judges must quickly decide the 

matter so that the creation of a real law enforcement. 

 

Keyword: Law Enforcement, Religious Sacrilege, Circular Letter, Hate Speech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA 

(STUDI SURAT EDARAN KAPOLRI SE/06/X/2015) 

 

 

Oleh 

 

 

Muhammad Akbar, Dr. Siswanto S.H., M.H., Budi Rizki, S.H., M.H. 

(Email: MuhammadAkbar@activist.com) 

 

 

Persoalan mengenai Penistaan atau ujaran kebencian (hate speech) semakin 

mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun 

internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak 

asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang 

merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusian. ujaran kebencian bisa 

mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, Penghasutan, diskriminasi, 

kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis. terhadap 

kelompok masrayakat budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran 

kebencian. Ujaran kebencian dalam Surat Edaran SE/06/X/2015 sudah mengatur 

Penegakan Hukum tindak pidana penistaan terhadap agama. Pembahasan yang dibahas 

dalam Skripsi ini adalah Penegakan Hukum tindak pidana penistaan terhadap agama 

dan Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana 

penistaan agama. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber data dan jenis 

data adalah data primer yang diperoleh studi lapangan, data ini diperoleh dengan 

melakukan wawancara terhadap instansi yang berkompeten yaitu ahli hukum seperti 

Kepolisian daerah dan Dosen fakultas hukum Universitas Lampung. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian diolah dan 

diadakan analisis secara kualitatif. 
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Hasil peneltian bahwa asas legalitas yaitu pasal 1 KUHP dimaksud disini ialah undang-

undang yang mengatur bahwa dapat dipidana atau tidaknya seseorang tidak berlaku 

surut (mundur), Pokok kasus mengacu kepada Penistaan agama yang dimana penerapan 

Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP, tetapi menurut Penulis tidak termasuk kepada 

Pasal 156a yang berlatar ke aliaran keagamaan yang diluar ketentuan yang semestinya 

namun lebih kepada Pasal 156 KUHP. Tindakan aparat hukum dalam menangani kasus 

tindak pidana penistaan terhadap agama adalah preventif dan represif. Preventif adalah 

tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dengan mengerahkan 

aparat kepolisian dengan seksama. Sedangkan Represif adalah tindakan yang diambil 

para aparat penegak hukum apabila terdapat tindak pidana penistaan terhadap agama 

yang merupakan ujaran kebencian yang termasuk dalam Surat Edaran Kapolri 

SE/06/X/2015, tindakan ini dilakukan dengan cara menyidik, menuntut sampai ke 

persidangan. Sedangkan faktor-faktor penegakannya meliputi proses ketimpangan 

antara unsur pidana, Pemahaman masyarakat, serta faktor fasilitas dan budaya. 

Saran yang dapat saya berikan yaitu Penegakan hukum Tindak Pidana penistaan 

terhadap agama hendaknya harus tegas dalam menerapkan pasal ujaran kebencian 

dalam Surat Edaran SE/06/X/2015, Aparat penegak hukum dan instansi terkait 

hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang tinggal 

di daerah pedesaan maupun perkotaan agar mengetahui Adanya Surat Edaran Kapolri 

SE/06/X/2015 dan Pengawasan Polisi maupun Cyber Patrol harus lebih 

mengoptimalkan yang termasuk ujaran kebencian atau tidak dalam mengawasi peristiwa 

di sosial media dengan sedetail mungkin dalam tindak pidana penistaan agama dan 

hakim harus cepat memutuskan perkara agar terciptanya penegakan hukum yang nyata. 
 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penistaan Agama, Surat Edaran, Ujaran  

Kebencian. 
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I.PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persoalan mengenai penistaan (hate speech) semakin mendapatkan perhatian 

masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring 

dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), 

bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat 

martabat manusia dan kemanusian. ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya 

kebencian kolektif, pengucilan, Penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada 

tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis. terhadap kelompok masrayakat 

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

 

Ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip 

berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi 

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

bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel polri selaku 

aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 

sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak 

pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut. 
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Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang 

hukum pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk 

antara lain:
1
 

1. Penghinaan 

2. Pencemaran nama baik 

3. Penistaan 

4. Perbuatan tidak menyenangkan 

5. Memprovokasi 

6. Menghasut 

7. Penyebaran berita bohong 

 

Tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, 

kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Bahwa ujaran kebencian 

sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian 

terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang 

dibedakan dari aspek:
2
 

1. Suku 

2. Agama 

3. Aliran keagamaan 

4. Keyakinan/kepercayaan 

5. Ras  

6. Antar golongan 

7. Warna kulit 

8. Etnis 

9. Gender 

10. Kaum difabel (cacat) 

11. Orientasi seksual 
 

                                                           
1
 Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 

2
 Ibid, hlm 2. 
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Menjadikan sebagai suatu keterikatan antara budaya dalam suatu pola tingkah 

masyarakat yang beragam ini. bahwa ujaran kebencian (hate speech) sebagaimana 

dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
3
 

1. Dalam orasi kegiatan kampanye 

2. Spanduk atau banner 

3. Jejaring media social 

4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) 

5. Ceramah keagamaan 

6. Media masa cetak maupun elektronik 

7. Pamphlet 

 

Kepala polisi RI Jenderal Badrodin Haiti membenarkan telah mengeluarkan surat 

edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech). Surat 

tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober 2015 (Kamis, 29 Oktober 2015 Badrodin 

mengatakan, surat edaran itu merupakan penegasan dari KUHP terkait penanganan 

perkara yang menyangkut ujaran kebencian. Badrodin mengatakan, pada dasarnya SE 

itu bersifat normatif karena mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Surat Edaran itu merupakan penegasan dari apa yang sudah diatur di dalam 

KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian. 

Berbicara mengenai agama, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. menurut 

penulis juga agama adalah suatu bayangan sikap pribadi seseorang untuk melakukan 

hal-hal yang menurut seseorang tersebut baik baginya dan sekitarnya, serta  kendali 

                                                           
3
 Ibid, hlm 3. 
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pikiran terhadap buah prilaku manusia untuk memenuhi keadaan jiwa, rohani serta 

intensivitas sikap atau kendali masyarakat yang sifatnya personal. 

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 juncto Undang-undang 

No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam 

penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh 

sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan 

Konghucu. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak 

boleh tumbuh dan berkembang di indonesia namun keenam agama tersebut yang baru 

ditetapkan dan diakui seluruh lapisan masyarakat di indonesia.  

Melihat Isi Pancasila bahwasannya agama atau kepercayaaan masing-masing menjadi 

sila pertama dalam dasar negara kita, sila-sila dalam Pancasila yaitu: 

1. Ketuhanan yang maha esa. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 

 

Sila-sila pancasila diatas bahwasannya dasar negara kita sangat menjunjung tinggi 

Ketuhanan yang maha esa, sila pertama tersebut bukti bahwasannya agama adalah 

Prinsip atau asas bagi masyarakat di indonesia yang harus dihormati bagi setiap 

penganut agamanya masing-masing yang telah ditetapkan dalam Penetapan Presiden 

No. 1 tahun 1965 juncto undang-undang no. 5 Tahun 1969 tentang 

Penyalahgunaan/penodaan agama, yaitu agama islam, kristen, Protestan, Hindu, Budha 
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dan konghuchu. Maka dari itu sebagai bangsa indonesia yang paham dengan ideologi 

negara kita harus saling menghormati dan menghargai umat beragama tanpa 

menyudutkan atau menista agama tersebut. 

Dunia khusunya Indonesia sedang heboh-hebohnya membahas topik tentang penistaan 

agama, Basuki Tjahaja Purnama atau disapa Ahok resmi dijadikan tersangka kasus 

dugaan penistaan agama Kesimpulan gelar perkara penyelidikan oleh tim penyidik 

kepolisian atas kasus tersebut diumumkan oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Ari 

Dono Sukmanto dalam jumpa pers sekitar pukul 10.00 WIB di Mabes Polri, Jakarta, 

Rabu (16/11/2016).
4
 Ahok diduga melakukan penistaan agama dalam video yang 

beredar dan viral di media sosial, terdapat pernyataan Ahok yang berbunyi: 

"Saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, 'ah... 

nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar', Nggak, saya sampai 

Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil 

bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51, 

macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih 

nih, 'karena saya takut masuk neraka', dibodohin gitu ya. Nggak apa-apa, karena 

ini panggilan pribadi bapak ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya 

kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena 

nuraninya nggak bisa pilih Ahok”. 

 

Pernyataan tersebut ketika Ahok sedang berbicara dengan warga di Kepulauan Seribu 

pada Selasa 27 September 2016 lalu, sebelumnya Ahok juga sering mengusik tentang 

kegiatan kegamaan khususnya agama islam seperti larangan zikir rutin di Monumen 

Nasional (Monas), melarang takbir keliling, menghina Nabi umat Islam terkait 

prostitusi tak bisa dihilangkan dengan mencontohkan bahwa pada zaman Nabi islam 

                                                           
4
 Ahok Diduga Menista Agama, 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161007_indonesia_ahok_laporan(Diakses 

tanggal 02 Januari 2017) 
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pun ada prostitusi, melecehkan ayat suci untuk tunduk pada konstitusi, mendukung 

penghapusan agama di ktp, wacana penghapusan cuti bersama di hari raya lebaran, 

bahkan dugaan penghancuraan masjid. Dalam kasus ini akhirnya Ahok ditetapkan 

sebagai tersangka kasus penistaan agama. Ahok mengutip ayat Al-Quran surat Al-

Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok itu disebarluaskan di media sosial. Ahok pertama kali 

dilaporkan kelompok pengacara yang menamakan diri Advokat Cinta Tanah Air 

(ACTA) pada 6 Oktober 2016 dengan tuduhan menistakan agama.  

Setelah ACTA, sejumlah elemen masyarakat menyusul kemudian. Berdasarkan catatan 

Kepolisian, ada 14 laporan dan satu surat pengaduan yang diterima Bareskrim terkait 

dugaan penistaan agama oleh Ahok tentang Al Maidah 51.  Polri sudah memeriksa 29 

orang saksi baik dari pelapor maupun terlapor dan pihak-pihak lainnya yang memiliki 

informasi yang relevan atas kasus ini. Polri juga mewawancara 39 orang ahli dari tujuh 

bidang keahlian yakni ahli hukum pidana, ahli bahasa Indonesia, ahli agama, ahli 

psikologi, ahli antropologi, ahli digital forensik dan ahli legal drafting.  

Pada tanggal 30 September 2016 sampai 11 november 2016 sudah dua bulan lebih 

sebelumnya Polisi tidak menahan Ahok walalupun sudah banyak laporan dan surat 

pengaduan dari berbagai kalangan, tidak ditahannya ahok diduga karena ada beberapa 

alasan, membuat MUI (Majelis Ulama Indonesia) tidak ambil diam, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa Ahok secara nyata telah menista agama 

melalui pernyataannya menyindir terjemahan Surat Al Maidah Ayat 51, dan membuat 

masyarakat Islam marak dan buat demo aksi damai 4 november 2011 atau aksi bela Al-

Qur’an tersebut agar ahok harus ditahan dalam perbuatannya yang sudah menista 
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agama. Tidak sampai dua minggu setelah aksi ini, kepolisian menetapkan Basuki 

Tjahaja Purnama sebagai tersangka setelah mengumpulkan bukti-bukti dan 

menghadirkan saksi, dan tersangka tidak diperkenankan bepergian ke luar negeri. 

namun, karena tidak ditahan, aksi lanjutan kembali terjadi pada 2 Desember 2016 untuk 

menuntut supaya Ahok segera ditahan. 

Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas dakwaan dugaan penistaan agama Ahok 

pada Kamis, 1 Desember 2016. Jaksa penuntut merampungkan berkas dakwaan setelah 

penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menyerahkan 

tersangka berikut 51 barang bukti. Meski diserahkan sebagai tersangka, kejaksaan tak 

menahan Ahok. Ahok dijerat Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana tentang penodaan agama. Ahok tidak dikenai Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang 

dilaporkan pelapornya. Karena kedua pasal tersebut sudah meng-Cover semua unsur 

perbuatan penistaan agama.  

Penegakan hukum sangat perlu menimbang Indonesia adalah Negara yang   berdasarkan 

hukum (rechsstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstat). Dalam 

Negara hukum, tiap warga Negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari asa Negara hukum ini 

berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik 

yang dijalankan. Artinya, penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan 
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peraturan yang tertulis dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5
 

 

Berbicara masalah penegakan hukum, paling tidak ada penegakan hukum dalam arti 

luas dan ada pula dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan 

penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpanan hukum yang 

dilakukan oleh subyek hukum sedangkan dalam arti sempit ialah kegiatan  penindakan  

terhadap setiap pelanggaran atau penyimpanan terhadap peraturan perudnang-undangan. 

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan–peraturan yang  

tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan produk undang-undang 

lainnya. Begitu vitalnya masalah penegakan hukum ini sehingga berlaku suatu adagium, 

“Tidak ada hukum tanpa penegakan hukum”. Jimly Asshidiqie pun menyatakan: 

 

“Penegakan hukum (law enforcement) dalam artian luas mencakup 

kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan 

tindakan  hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum 

yang  dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan 

ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian  

sengkeralainya (alternative despustesor conflicts resolution). Bahkan, 

dalam pengertian yang lebih luasa lagi, kegiaatan penegakan hokum 

mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai 

perangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subyek 

hokum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana 

mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hokum itu menyangkut kegiatan 

penindakan terhadap setiap pelanggaran atau, penyimpangan terhadap 

peraturan perundang–undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, 

melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, 

kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan–badan peradilan.
6
 

                                                           
5
 Hamzah. A, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia. Arikha Media Cipta, Jakarta, hlm 32. 

6
 jimly Assiddiqie,2006, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan pada 

acara seminar Menyoal Moral Penegak Hukum, dalam  rangka Lustrum X1 Fakultas Hukum Universitas 

Gajah Mada.hlm.23.Dikutip dari Sabian Utsman,2008,Menuju Penegakan Hukum Responsif, Pustaka 

Pelajar, Jogjakarta. 
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Pendekatan untuk mengatasi persoalan ini memang lebih pelik dari penanganan 

kelompok garis keras yang jelas-jelas menebar teror. Namun demikian, pemerintah dan 

masyarakat harus tetap mengedepankan penegakan hukum sebagai senjata, 

mempertajam fungsi intelijen, serta mengoptimalkan organisasi keagamanaan mapan. 

Indonesia adalah negara hukum. Karena itu hukum positif harus ditegakkan, Mereka 

yang melanggar, tak peduli latar belakang agama, suku dan ras, mayoritas atau 

minoritas, pejabat atau rakyat, harus ditindak. 

Berlakunya surat edaran (Hate Speech) memperlihatkan keseriusan Pemerintah dan 

Kapolri untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian untuk penegakan Hukum di 

Indonesia. Dalam Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang 

sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang 

dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Secara lengkap, 

Pasal 156  KUHP berbunyi :
7
 

“Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan 

pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda 

dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, 

tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata 

negara”. 

Perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah tindakan memusuhi, 

mengumbar kebencian atau penghinaan suatu ras, negri asal, keturunan, bangsa dan 

agama, dalam kasus ini mengacu kepada agama yang bahwasannya menyalahgunakan 

ajaran agama yang tidak sesuai dengan  ajaran  agama, penistaan terhadap suatu agama, 

                                                           
7
 Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015, hlm 5. 
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serta mengajak orang supaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara 

tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, nabi, dan kitab suci.  

Perihal penegakan hukum yang penulis lihat dalam kasus Penistaan Agama oleh ahok 

tersebut mengacu kepada pasal 156 KUHP karena, pasal tersebut seudah memuat unsur 

perbuatan tindakan ujaran kebencian dalam penistaan agama. Berdasarkan studi surat 

edaran ujaran kebencian yang berdasarkan studi penulis, seperti kasus diatas adalah 

sang pelaku mengumbar kebencian dan menista agama seperti yang diucapkan pelaku 

yaitu ada kata “dibohongi” pada surat Al-maidah ayat 51 secara harfiah dibohongi 

termasuk instrumen netral yang artinya sama dengan pembohongan. ucapan tersebut 

seakan membuat pemeluk agama islam merasa dibodohi telah mengikuti surat Al-

maidah 51 yang berisi imbuhan “di” yang berarti mejurus ke Al-quran surat Al-maidah 

ayat 51 itu. Bila mana dikaitkan dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia  No. 1 

Tahun 1965 tentang  Pencegahan Penyalahgunaan atau penodaan agama. Pasal 1 

Penetapan Presiden Republik indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan atau 

penodaan agama berbunyi : 

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 

menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan 

penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan 

dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok 

ajaran  agama itu”. 

 

Pasal 4 Penetapan Presiden Republik indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang 

penyalahgunaan dan penodaan agama, tertera juga dalam bentuk KUHP pasal itu adalah 
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156a KUHP Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa 

dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 

a. yang pada  pokoknya bersifat  permusuhan, penyalah-gunaan atau  penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang  

bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 

 

Point-Point dalam Penetapan Presiden Republik indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang 

penyalahgunaan dan penodaan agama dalam pasal yang tertera Penistaan Agama 

mengacu kepada pasal 156a KUHP, tetapi dalam kasus diatas penulis berpendapat 

bahwasanya unsur-unsur penistaan tersebut lebih mengacu kepada pasal 156 KUHP, 

pasal 156a KUHP menurut penulis lebih luas penafsirannya karena sifatnya lebih 

kepada aliran keagamaan dan mengajak untuk tidak menganut agama,atau membuat 

agama baru. Sedangkan kasus ahok lingkupnya dari sebuah perkataan yang mengumbar 

kebencian atau (Hate Speech) terhadap agama. Dan tidak serta menagajak untuk 

menganut agamanya, membuat agama baru atau keluar dari aliran agama yang 

sebenarnya. Ahok sendiri menista surat Al-maidah ayat 51 yang berisikan yaitu : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang 

Yahudi dan Nasrani menjadi wali (kalian); sebagian mereka adalah wali bagi 

sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi 

wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka Sesungguhnya 

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kami akan 

melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) 

bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani) seraya berkata, "Kami takut 

akan mendapat bencana.” 
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Dilihat dari ayat diatas dikaitkan dengan Pasal 156a KUHP kurang tepat, menurut 

penulis dia lebih menjurus kepada pasal 156 KUHP yaitu memberikan ungkapan 

kebencian saja yang mana masyarakat pemeluk agama islam itu dibohongi. Dalam ayat 

tersebut berbunyi jangan memilih pemimpin yang selain umat islam dikarenakan ahok 

sendiri adalah non islam, dan umat islam jika memilih ahok takut masuk neraka jika 

memilihnya lagi, begitu bunyi dariucapan ahok. Ahok datang untuk meninjau program 

pemberdayaan budi daya ikan kerapu.  

Menurutnya, program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi 

gubernur di pilgub Februari 2017, sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-

mata hanya ingin program itu terus dilanjutkan. begitulah penulis tangkap dalam 

ungkapan ahok tersebut yang dikutip dari surat Al-maidah ayat 51. Jadi Pelaku Lebih 

dominan kepada penistaan/penghinaan dan Pelaku bukan bermasalah dalam ke aliran 

keagamaan yang sesat, melainkan dia lebih mengutarakan ungkapan rasa kebencian, 

atau permusuhan yang bahwasanya mengutip Surat Al-maidah ayat 51 itu 

pembohongan/pembodohan. 

Indonesia sebagai salah satu negara dan tatanan masyarakat yang plural baik dari suku, 

agama, ras dan lainnya telah mencamtumkan kebebasan beragama dalam koonstitusi. 

fakta yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini masah banyak pelanggaran-

pelanggaran pada pada penodaan agama yang termasuk kategori minoritas
8
. Adanya 

Penatapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau penodaan 

agama sebenarnya dimaksudkan untuk suatu aliran-aliran agama yang diluar dari ajaran 

                                                           
8
 Ahmad Najib Burhani, 2012, Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas di 

Indonesia, jurnal Ma’Arif Vol.7 No. 1, hlm 45. 
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yang sebenarnya atau sesat, dan sejatinya Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang 

penyalahgunaan dan/atau penodaan agama menurut pendapat penggiat HAM (Hak 

Asasi Manusia), pasal tersebut digunakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk 

melarang pengakuan aliran-aliran agama yang baru yang menyimpang dari Mainstream 

ajaran-ajaran yang sudah ada.
9
  

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka menurut Penulis unsur-unsur yang terdapat 

dalam kasus tersebut lebih kepada pasal 156 KUHP. Berhubung kejahatan ini terhadap 

ketertiban umum jika dikaitkan dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 

tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dalam Pasal 

5 disebutkan Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk : 

a.  mengeluarkan pikiran secara bebas 

b.  memperoleh perlindungan hukum 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dalam Pasal 5 memang dalam poin a dan b 

pelaku mendapatkan hak mengeluarkan pikiran secara “bebas” berarti pelaku 

diperbolehkan mengungkapan perasaan secara bebas dan memperoleh perlindungan 

hukum tapi jika kita lihat lagi dalam pasal 6 Warganegara yang menyampaikan 

pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 

a. Menghormati hak-hak orang lain. 

b.  Menghormati aturan-aturan moral yangdiakui umum.  

                                                           
9
 Rohidin, 2011, Problematika Beragama di Indonesia : Praktek Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia, Jurnal Hukum  No.1 tahun Vol .18, hlm 4. 
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c. Menaati hukum dan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.  

d. Menjaga dan menghormati keamanan danketertiban umum. dan  

e. Menjaga keutuhan persatuan dankesatuan bangsa.  

Pelaku memang memiliki hak dalam pasal 5 jika dilihat undang-undnag Republik 

Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka 

Umum, tetapi pelaku juga memliki kewajiban seperti yang tertera dalam pasal 6 

tersebut, dan menurut penulis pelaku tidak melihat apa saja tanggungjawab dalam poin-

poin pasal 6 tersebut, maka dari itu pelaku melanggar dalam Surat Edaran Kapolri 

SE/X/06/2015 tentang Ujaran Kebencian  pasal 156 KUHP. 

Penerapan Pasal 156 KUHP ini memang tidak perlu banyak penafsiran lagi. Dalam 

surat edaran Kapolri SE/06/X/2015 point-point tersebut sudah jelas, Hakim tidak harus 

berhati-hati dalam menerapkan pasal ini karena ketentuannya yang sudah jelas untuk 

diterapkan, tetapi Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu 

agama terlebih ujaran kebencian, mengingat pasal ini dibuat dengan sungguh-sungguh 

yang beraspek keselurahan tata tertib atau ketertiban umum yang meliputi golongan 

tertentu, budaya, masyarakat maupun agama. Implementasi hakim di dalam tindak 

pidana perkara penghinaan agama diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi 

masyarakat.  

Penegakan hokum merupakan suatu usaha untuk mewujud kan ide-ide keadilan, 

kepastian hokum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum 

pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hokum adalah proses 

dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hokum secara nyata 

sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 
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kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hokum merupakan usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hokum yang diharapakan rakyat menjadi 

kenyataan. 
10

 

Penegakan hukum di Indonesia harus di tegakan sesuai kaidah kaidah hukum yang 

berlaku agar keberlakuan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015  itu berjalan sesuai 

dengan keadaan dalam masyarakat yang sesuai aturan, untuk itu penulis ingin meneliti 

tugas akhir dengan judul “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA 

PENISTAAN AGAMA” (STUDI SURAT  EDARAN  KAPOLRI SE/06/X/2015)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup. 

1. Permasalahan 

Dari uraian latar belakang diatas tersebut terbentuklah sebuah rumusan masalah yang 

diantaranya adalah : 

1. Bagaimanakah penegakan hukum Tindak Pidana penistaan agama  ? 

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak Pidana Penistaan 

Agama ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis suatu kenyataan sosial yang seiring 

perkembangan era modern banyak masyarakat rentan akan mengumbar suatu kebencian 

yang mengakibatkkan kerugian bagi sebagian orang atau masyarakat luas baik yang 

berkaitan dengan penistaan agama yang dibatasi pada bidang ilmu hukum pidana yang 

                                                           
10

Satjipto Rahardjo,1983,Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi,Sinar Baru,Bandung, 

hlm. 24. 
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berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana yang khususnya mengenai Analisis 

Penegakan Hukum Tindak Pidana  Penistaan Agama ditinjau dari Surat Edaran Kapolri 

Nomor SE/06/X/2015 di Polda Lampung pada tahun 2016. 

C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana yang sesuai terhadap pelaku tindak 

pidana yang melakukan penistaan terhadap agama berdasarkan surat edaran kapolri 

nomor SE/06/X/2015 

2. Untuk mengetahui factor-faktor apa yang mempengaruhi tindakan penistaan 

terhadap agama tersebut. 

2.    Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis  

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan 

kemampuan bekerja ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu 

yang dimiliki juga untuk memberikan masukan serta memperluas cakrawala 

pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya mengetahui tata aturan 

berbicara agar tidak terjadi dugaan ujaran kebencian dalam lingkup agama dan Surat 

Edaran Kapolri SE/06/X/2015. 

2. Praktis  

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan 

masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hokum, Tokoh 
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Agama dan penegak hukum di wilayah hukum Polda dan Kejaksaan Lampung dan 

seluruh Indonesia. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan  

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti 
11

, 

menurut penulis juga kerangka teoritis adalah suatu acuan dasar dalam penentuan isi 

yang akan penulis bahas selanjutnya. 

1. Tahap-tahap penegakan Hukum  

Jika dilihat Kapenegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang 

dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan 

hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. menegakkan 

hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan 

suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan 

bermuara pada pidana dan pemidanaan. Penegakan hukum pidana yaitu upaya untuk 

membuat hukum itu berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret 

sebagai suatu upaya penegakan hukum pidana.
12

  

                                                           
11

 Soerjono Soekanto,1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI-Press, Jakarta, hlm 67. 
12

 Hasan Masri & Tim, 2008, Bunga Rampai Ajaran Islam. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,  

Jakarta, hlm 46. 
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Permasalahan Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana penistaan agama, 

digunakan teori penegakan hukum menggunakan tindakan preventif dan tindakan 

represif. Tindakan represif bertujuan sebagai alat penghukuman dan efek pelajaranbagi 

halayak umum yang melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan tindakan preventif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus penistaan agamasebelum itu terjadi. Dengan 

kata lain tindakan preventif adalah tindakan yang paling utama sebelum kasus itu 

terjadi. 

Mengingat penegakan hukum lebih bersifat sama tindakan represif dan tindakan 

preventif, maka sasaran utamanya adalah mengenai penegakan hukum serta faktor -

faktor penghambat dalam penegakan hukum itu sendiri yang berpusat pada kondisi -

kondisi sosial terjadinya pada masyarakat yang langsung atau tidak langsung dapat 

menimbulkan atau menumbuh suburan penistaan agama.  

 

Tinjauan hukum pada masalah ini adalah pelaksanaan Surat Edaran Kapolri 

No.06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dan pasal 156 yang sering digunakan terhadap 

tindak pidana Penistaan agama diarahkan kepada bagaimana kesadaran hukum 

masyarakat serta para penegak hukum dilihat dari bagaimana menerapkan sebuah 

peraturan yang membawa dampak positif bagi upaya penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana penodaan agama dalam proses peradilan pidana. Maka Tahap-tahap 

tersebut adalah: 
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1. Tahap Formulasi 

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang 

melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan 

yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap 

ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. 

2. Tahap Aplikasi  

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak 

hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak 

hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan 

tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan 

guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif. 

 

3. Tahap Eksekusi 

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana 

pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan 

perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan 

pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses 

pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat 

pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan 
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perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan 

undang-undang daya guna.
13

  

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus 

merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai 

dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.
14

 

 

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum : 

Soerjono Soekanto
15

 menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam 

penegakkan hukum, yaitu: 

1. Faktor Perundang-undangan 

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang 

ersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut 

mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat. 

2. Faktor penegak hokum 

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan 

salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan 

berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga 

menimbulkan berbagai masalah. 

 

                                                           
13

Muladi dan Barda Nawawi Arif,1984,  Penegakan Hukum Pidana, Rineka-Cipta, Jakarta,hlm. 157. 
14

 Sudarto,1986,  Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 15. 
15

 Ibid,34-35,40. 
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3. Faktor sarana atau fasilitas  

yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan 

dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut 

antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. 

4. Faktor masyarakat 

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian 

dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakkan hukum. 

5. Faktor kebudayaan 

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai 

dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik 

demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak 

mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.
16

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

Soerjono Soekanto,1983,  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, 

Jakarta, hlm.47. 
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2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang diinginkan atau diteliti.
17

 Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang 

pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan 

batasan yang tetap dalam penafsiran antara lain: 

a. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, 

membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria 

tertentu lalu dicari ditaksir maknanan dan kaitannya
18

 

b. Penegakkan Hukum menurut Jimmly asshadique
19

 adalah  proses dilakukannya 

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

c. Penistaan adalah ucapan atau perbuatan yang sengaja dan tidak sengaja atau 

tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam 

bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang 

lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi 

seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Penistaan & 

                                                           
17

 Soerjono Soekanto,1996, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, hlm 21. 
18

 Defini dan Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Al-Fatih, 

https://www.academia.edu/8798195/Definisi_dan_Pengertian_Analisis_Menurut_Para_Ahli_-Fatih_i0 

(diaksesTanggal 01 September 2016) 
19

 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 

Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. 

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 15 September 2016) 
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Fitnah adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang 

karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari 

pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. 

d. Agama menurut Harun Nasution
20

 adalah dilihat dari sudut muatan atau isi yang 

terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi 

kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu agama merupakan suatu 

ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi. 

e. Surat Edaran adalah surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi 

didalam instansi, lembaga atau organisasi. Atau definisi surat edaran yaitu suatu 

surat pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk 

berbagai pihak. 

f. Ujaran Kebencian ( Hate speech ) adalah Ucapan Penghinaan/atau kebencian adalah 

tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam  

bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain 

dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, 

kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah 

perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu 

terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan 

tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. 

 
 
 

                                                           
20

 Harun Nasution lahir pada 23 September 1919, di Pematang Siantar, Sumatera Utara. pernah bermukim 

di Mekkah dan mengikuti  beberapa kegiatan di Masjidil Haram, menjabat sebagai rektor IAIN Syarif 

Hidayatullah. Harun Nasution wafat pada tanggal 18 September 1998 di Jakarta, dikutip dalam  buku 

 Aqib  Suminto,1989, Refleksi Pembaharuan Islam, 70 Tahun Harun Nasution, LSAF, Jakarta, hlm. 1-5. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas megenai 

pemahaman pembahasan skripsi, maka agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang 

terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada 

Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama 

merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi sedangkan penistaan adalah 

suatu unsur komunikasi yang sifatnya menghina dalam berbagai aspek..dari itu 

disajikan sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaann penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penelitian. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang 

pokok-pokok bahasan sebagai berikut: penegakkan hukum pidana, pengertian 

Agama,Pengertian Ujaran kebencian dalam peran Polisi untuk Penegakan 

Hukum Surat Edaran Kapolri tersebut. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara 

pengumpulan data serta analisis data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang 

terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun 

menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik 

responden, Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penghinaan Terhadap Agama di 

Polda Lampung dan faktor-faktor penghambat dalam penegakkan hukum 

pidana. 

V. PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan 

pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan 

pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan 

skripsi ini. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Penegakan Hukum, Tahap-tahap Penegakan Hukum dan Faktor-

faktor Penghambat Penagakan Hukum  

 
1. Pengertian Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum 

pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.Penegakan hukum adalah proses 

dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Penegakan hukum merupakan usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi 

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
21

 

 

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum 

oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai 

dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. 

Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini 

seharusnya hukum bisa diteggakan. 

                                                           
21

Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, hlm 32. 
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Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran 

terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungan dengan pendapat Hoefnagels
22

 maka 

dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu : 

1. Penerapan hukum pidana (Criminal law apllication) 

2. Pencegahan tanpa pidana  (Pervention without punishment), dan 

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat 

media massa. 

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide 

“Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini 

antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut : 

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal). 

2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana 

tanpa kesalahan”). 

3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas 

bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan 

harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam 

pelaksanaannya. 

Penegakan hukum pidana merupakan suatusstem yang menyangkut penyerasian antara 

nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut 

kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau tindakan yang dianggap 

                                                           
22

 Arief, Nawawi Barda. 1991,  Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. Hukum Undip, hlm 42. 
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pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian. 

 

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique
23

 juga adalah proses dilakukannya 

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi 

hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan 

melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya 

guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai 

usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu 

yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari 

nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 

 

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang 

mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada 

seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang 

dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka 

penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang 

telah diperbuat (hukuman).. 

 

                                                           
23

 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 

Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. 

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 15 September 2016) 
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2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana  

Menurut syafrudin, Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. 

beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah: 

1. Tahap Formulasi 

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang 

melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan 

yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap 

ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. 

2. Tahap Aplikasi  

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak 

hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak 

hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan 

tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan 

guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif. 

3. Tahap Eksekusi 

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana 

pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan 

perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan 
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pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses 

pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat 

pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan 

undang-undang daya guna.
24

   

 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus 

merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai 

dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.
25

 

 

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum : 

Soerjono Soekanto
26

 menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam 

penegakkan hukum, yaitu: 

1. Faktor Perundang-undangan 

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang 

ersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut 

mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat. 

2. Faktor penegak hokum 

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan 

salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan 
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berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga 

menimbulkan berbagai masalah. 

3. Faktor sarana atau fasilitas  

yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan 

dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut 

antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. 

4. Faktor masyarakat 

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian 

dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakkan hukum. 

5. Faktor kebudayaan 

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai 

dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik 

demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak 

mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.
27

 

 

B. Pengertian Penistaan Agama 

Penistaan agama sudah terjadi dari sejak turunnya Al-Qur`an dan berlanjut hingga 

sekarang. Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang  mengusik ajaran 

sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di 
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masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polisi, MUI 

bahkan Pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin 

kompleknya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang 

tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap 

dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma- norma agama yang sebenarnya.
28

  

 

Penistaan adalah ucapan atau perkataan yang disengaja dan tidak disengaja atau 

tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk 

provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal 

berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual , 

kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Penistaan & Fitnah adalah 

perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu 

terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan 

tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. R. Susilo menerangkan bahwa yang 

dimaksud dari "menista" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". 

Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan 

terhadap satu individu ada 6 macam yaitu
29

: 

 

1. Menista secara lisan (smaad) Pasal 310 KUHP 

2. Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift) Pasal 310 ayat (2) KUHP 

3. Memfitnah (laster) Pasal 311 KUHP 

4. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging) Pasal 315 KUHP 

5. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) Pasal 317 KUHP 

6. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking) Pasal 318 KUHP 
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Menurut penulis pendapat R.susilo dalam keenam macam tersebut adalah penistaan 

terhadap satu individu ke individu yang lain, tetapi dalam kasus ini Penulis berpendapat 

penistaan agama dalam kasus tersebut tidak secara serta merta menjurus individu-

individu melainkan suatu kelompok atau sebagian masyarakat, karena pelaku 

mengutarakan ujaran kebencian tersebut ketika sedang berpidato didepan banyak orang. 

jadi dapat dipastikan unsur pelanggaran pelaku penistaan agama dalam kasus ini tidak 

secara individu melainkan umum/publik.  

 

Dalam bahasa Sansekerta istilah agama berasal dari “a” artinya kesini dan “gam” 

artinya berjalan-jalan. Sehingga dapat berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran, 

kumpulan bahan-bahan hukum. Pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan 

oleh adaptaasi kebiasaan. Menurut M. Taib Thahir Abdul Muin
30

, agama adalah suatu 

peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan 

Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan 

kebahagiaan kelak di akherat. 

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat 

komponen: 
31

 

1. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius; 

2. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia 

tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari 

religi yang bersangkutan; 

3. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan 

dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib; 
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4. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan 

yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut butir c. 

 

Agama adalah suatu system ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya 

melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau social atas dasar aturan-aturanya. 

Indonesia bukanlah negara agama,sebab Negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu 

agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 5 agama, yaitu agama Islam, 

Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Islam merupakan salah satu agama yang diakui di 

Indonesia dan merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sebenarnya, masalah 

keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa 

diintervensi siapa  pun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama 

yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus 

dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau 

penodaan agama. 

Pasal 156 KUHP dalam Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 Tentang Ujaran kebencian 

mencakup bahwa penistaan agama adalah:  

Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-

tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian 

lainnya karena ras, negeri asal, “agama”, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau 

kedudukan menurut hukum tata negara.  Agama adalah dilihat dari sudut muatan atau 
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isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi 

kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa 

agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.
32

 

 

hukum pidana positif di Indonesia sesuai dengan penjelasan Surat Edaran Kapolri  

SE/X/06/2015 dalam pasal 156 KUHP tentang Barang siapa di rnuka umum 

menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau 

beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan 

golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat 

Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri 

asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata 

negara. Penafsiran dan kegiatan tesebut menyimpang kepada agama itu.
33

 

Menurut Penulis penistaan agama adalah sebuah penghinaan, celaan, atau penodaan 

pada suatu agama yang pada dasarnya mengutarakan kebencian atau ketidak sukaan 

secara lisan maupun secara gambar dengan kesengajaan di tempat umum dengan 

menyinggung berbagai aspek. Maka Pelaku melanggar Surat Edaran Kapolri 

SE/X/06/2015 tentang ujaran kebencian dalam Pasal 156 KUHP, jika dilihat Perkataan 

“menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. 

perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata 

smaad dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, rendah, celah, noda. 
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C. Pengertian Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 

Surat Edaran Kapolri sebagai salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan hanya 

dimaksudkan untuk menjamin ketaatasasan tindakan kepolisian dalam penanganan 

tindakan hate speech sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang menjadi rujukan dari SE Kapolri tersebut. Polri tetap terikat untuk 

mematuhi berbagai prosedur hukum yang terdapat dalam norma hukum administrasi 

umum (UU Administrasi Pemerintahan) maupun norma hukum administrasi sektoral 

yang mengatur berbagai kategori tindakan yang dalam SE dikategorikan sebagai hate 

speech.  

 

Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku hate 

speech sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas 

umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan 

penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri 

tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan 

justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan 

pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran 

tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran 

tersebut. 

 

Surat Edaran Kapolri tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ditangani dengan 

efektif, perbuatan ujaran kebencian, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan 

berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa. 
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SE Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate speech tersebut 

agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau 

konflik sosial yang meluas.
34

 

Prosedur penangannya oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan. 

1. Setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan  

mengenai bentuk-bentuk kebencian.  

2. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di 

masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.  

3. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan 

kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran 

kebencian. Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing 

terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan 

perbuatan ujaran kebencian.  

4. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi 

dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran 

kebencian. 

5. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan: 

a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi 

real di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan  

atau  provokasi,  untuk selanjutnya   dilakukan pemetaan sebagai bagian dari 

early warning dan early detection. 
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b. Mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak 

negatif yang akan terjadi. 

c. Mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif 

dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk 

optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian. 

apabila  ditemukan  perbuatan  yang  berpotensi  mengarah  pada tindak  

 

Pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan: 

1. memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di 

masyarakat. 

2. melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian. 

3. mempertemukan   pihak   yang   diduga   melakukan   ujaran kebencian  

dengan korban ujaran kebencian. 

4. mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dan 

5. memberikan  pemahaman  mengenai  dampak  yang  akan timbul dari ujaran 

kebencian di masyarakat
35

 

 

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran 

kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika 

tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, 

penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan 

KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 
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Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik 

Sosial.  

Hate Speech (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang 

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun 

hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, 

warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual,kewarganegaraan, agama, dan lain-

lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun 

pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan 

sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari 

tindakan tersebut.  

Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip 

berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi 

keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan 

atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel 

Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum 

timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut. ujaran kebencian 

dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 
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1.Penghinaan 

2.Pencemaran nama baik 

3.Penistaan 

4.Perbuatan tidak menyenangkan 

5.Memprovokasi 

6.Menghasut 

7.Penyebaran berita bohong; 

 

Tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, 

kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.bahwa ujaran kebencian 

sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian 

terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang 

dibedakan dari aspek: 

1.Suku 

2.Agama 

3.Aliran keagamaan 

4.Keyakinan/kepercayaan 

5.Ras  

6.Antar golongan 

7.Warna kulit 

8.Etnis 

9.Gender 

10.Kaum difabel (cacat) 

11.Orientasi seksual 
 

Menjadikan sebagai suatu keterikatan antara budaya dalam suatu pola tingkah 

masyarakat yang beragam ini. bahwa ujaran kebencian (hate speech) sebagaimana 

dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: 

 

1.Dalam orasi kegiatan kampanye 

2.Spanduk atau banner 

3.Jejaring media social 

4.Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) 

5.Ceramah keagamaan 
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6.Media masa cetak maupun elektronik 

7.Pamphlet 

 

Dengan memperhatikan   pengertian   ujaran   kebencian   di   atas, perbuatan ujaran 

kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang 

meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau 

penghilangan nyawa.
36

Penegakan   hukum   atas   dugaan   terjadinya   tindak   pidana   

ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan: 

1. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi: 

“Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 

merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan 

hukuman penjara selama- lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-

tingginya empat ribu lima ratus rupiah." 

2. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi: 

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau 

lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, 

kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat 

Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, 

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2)  Jika  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  tersebut  pada waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat itu belum lewat  lima  tahun  sejak  pemidanaannya  
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menjadi  tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat 

dilarang menjalankan pencarian tersebut.” 

3. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi: 

“(1)  Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui 

umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang di- siarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran 

tertulis dengan pidana penjara  paling lama satu tahun  empat  bulan  atau  pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(3)  Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas 

dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.“ 

4. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi: 

“(1) Jika  yang  melakukan  kejahatan  pencemaran  atau pencemaran  tertulis  

dibolehkan  untuk  membuktikan  apa yang dituduhkan itu benar, tidak 

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, 

maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun. (2)   Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.” 

5. Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan 

Transaksi Elektronik, yang berbunyi: 

Pasal 28: 
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“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. 

(2)   Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

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

antargolongan (SARA).” 

Pasal 45 ayat (2): 

“(2)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  28  

ayat  (1) atau  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

6. Pasal  16  UU  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  PenghapusanDiskriminasi Ras dan 

Etnis, yang berbunyi:  

Pasal 16: 

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada 

orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 4 huruf  b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama   5   (lima)   tahun   dan/atau   denda   paling   banyak   

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”Dalam  hal  telah  terjadi  konflik  

sosial  yang  dilatarbelakangi  ujaran kebencian, dalam penanganannya tetap 

berpedoman pada:  

7. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan Konflik Sosial 

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2013  

Teknis Penanganan Konflik Sosial. 
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Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum 

administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan 

kebijaksanaan (policy rule) atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai 

beleidsregel. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk 

Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang 

berupa peraturan (regeling), keputusan tata usaha negara (beschikking), maupun 

peraturan kebijaksanaan.  

 

Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena 

hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak 

ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda 

dengan undang-undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem 

hierarki peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal 

(masyarakat) maupun internal (aparat pemerintah). Dengan demikian, kekuatan 

mengikat suatu peraturan kebijaksanaan kepada masyarakat seperti SE Kapolri tersebut 

sifatnya tidak langsung.  

 

Hal itulah yang menyebabkan suatu bentuk peraturan kebijaksanaan disebut sebagai 

suatu bentuk “hukum cermin” (spiegel recht) karena daya mengikatnya ibarat hanya 

memantulkan norma kepada masyarakat karena dampak penggunaan peraturan 

kebijaksanaan itu oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas operasionalnya 

yang mau takmau juga akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang 

bersentuhan dengan pelaksanaan tugas aparat pemerintah. Berkaca pada landasan 

teoretis peraturan kebijaksanaan dalam sistem hukum administrasi negara seperti telah 
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diuraikan di atas, sejatinya masyarakat tak perlu khawatir terhadap eksistensi SE 

Kapolri tersebut. 

 

Hal itu disebabkan suatu peraturan kebijaksanaan seperti Surat Edaran Kapolri itu tak 

dapat membentuk norma hukum baru yang berimplikasi terhadap perilaku subjek 

hukum yang diatur. Pembentukan norma hukum baru di ranah perdata, tata negara, 

administratif, maupun pidana hanya dapat dilakukan melalui suatu undang-undang atau 

peraturan daerah. Varian lain dari peraturan kebijaksanaan yang selama ini dikenal 

dalam praktik administrasi negara adalah juklak, juknis, nota dinas, pengumuman, 

pedoman, dan sejenisnya. Semua jenis peraturan kebijaksanaan tersebut hanya 

merupakan sebuah alat komunikasi organisasi antarjabatan tata usaha negara dan di 

lingkungan internal pejabat tata usahanegara.  

 

Meskipun suatu peraturan kebijaksanaan memang menjadi wewenang dan terletak di 

ranah kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk Kapolri, dalam 

hukum administrasi negara memang dilekatkan pertanggungjawaban penggunaan 

wewenang tata usaha negara bagi setiap pejabat tata usaha negara yaitu tak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tak boleh 

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (the principles of good 

administration). 
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              III. METODE PENELITIAN 

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu 

penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecah 

suatu persoalan.
37

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini mengunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normative 

dan pendekatan yuridis Empiris : 

 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif adalah menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap 

sesuai dengan pendidikan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui 

penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan hukum serta sistem hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu Surat Edaran 

Kapolri SE/06/X/2015. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengali 

informasi dan melakukan penelitian dilapangan Guna mengetahui secara lebih jauh 

mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara  

                                                           
37

 Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 5. 
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dengan  Polda lampung, Kejaksaan Tinggi dan Dosen Guna Mendapatkan informasi 

yang akurat. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.
38

 Data 

primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas. Penulis akan meneliti dan mengkaji 

sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polda Lampung. Adapun 

responden yang dipilih adalah aparat kepolisian yang berada di wilayah hukum 

Polda Lampung, Kejaksaam, serta dosen IAIN dan dosen bagian hukum pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan 

melakukan studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 ,kepustakaan melalui studi 

dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat 

teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan 

pokok-pokok penulisan yaitu penegakkan hukum Tindak pidana Penistaan agama di 

Polda Lampung. 
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2.Jenis data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
39

 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.. 

4. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan 

dan atau penodaan agama. 

5. Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, yaitu Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum 

primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, 

terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas  dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri 

dari literatur-literatur, kamus, media elektronik dan lain-lain. 
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C. Penentuan Narasumber   

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili 

pribadi maupun mewakili suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara 

jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan 

pemberitaan di media massa, Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai yaitu 

Kepolisian Polda Lampung, Kejaksaan tinggi dan Dosen bagian hukum pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung serta Dosen IAIN. Untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dari responden, penulis melkukan wawancaraa kepada narasumber yang 

telah dipilih sebagai narasumber yang dianggap mewakili dari penulisan ini.. 

Penentuan narasumber yang akan diteliti digunakan wawancara, yaitu proses 

pembekalan verbal, di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik dan 

bertatap muka face to face, orang dapat melihat muka yang orang lain dan 

mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata informasi langsung alat pemgumpulan 

pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi (laten) atau manifest. yang 

diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, sampel yang 

dihubungi adalah sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan tujuan penelitian, Narasumber disini akan memberikan gambaran mengenai 

kasus Penegakan hukum tindak pidana penistaan terhadap agama.
40
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Adapun wawancara yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Polisi Bagian Kriminal Umum Polda Bandar Lampung              :  2    -orang 

2. Kejaksaan Tinggi Lampung      :  1    -orang 

3. Dosen Bagian Hukum Syariah IAIN Raden Intan Lampung  :  1    -orang 

4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung :  1    -orang 

Jumlah         :  5    -orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum 

primer berupa Undang-Undang maupun bahan hukum sekunder berupa penjelasan 

bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku atau 

jurnal serta literatur maupun pendapat para ahli atau sarjana hukum lainnya yang 

berhubungan dengan penulisan ini. 

b. Studi Lapangan 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data 

tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode 

wawancara. 
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2. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan 

metode sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah 

masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan 

yang akan dibahas. 

b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh untuk mempermudah 

melakukan analisis. 

c. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan 

penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis. 

 

E. Analisis Data 

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu 

analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden 

secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata 
41

 Kemudian hasil analisis tersebut 

diteruskan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu proses berfikir untuk 

menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat 

khusus
42

, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan guna menjawab 

permasalahan yang dikemukakan.  

 

                                                           
41
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                                       V.PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum tindak pidana penistaan terhadap agama harus dilaksanakan 

sesuai dengan undang-undang yang telah menagatur tindak pidana tersebut dan 

tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, 

Aplikasi dan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses 

peradilan, Pelaku didakwa melanggar Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP. 

karena secara sah dan meyakinkan telah melakukan Melakukan perbuatan Penistaan 

terhadap agama yang termasuk Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran SE/06/X/2015 

dilakukan di depan umum tersebut. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan 

suatu proses dalam peradilan pidana, dalam surat edaran kapolri polisi sangat berhati 

hati dalam menangani pelaku ujaran kebencian ini bahwa pelaku harus ditindak 

secara preventif dan represif, Preventif adalah tindakan yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengawasan dengan mengerahkan aparat kepolisian dengan seksama. 

Sedangkan Represif adalah tindakan yang diambil para aparat penegak hukum 

apabila terdapat tindak pidana penistaan terhadap agama yang merupakan ujaran 

kebencian yang termasuk dalam Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 dan harus 

sudah memuat unsur penistaan agama yang secara luas menyurukan kebencian 

kepada suatu masyarakat agar melakukan hal yang dia serukan. Maka menunjukkan 
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bahwa setiap orang yang melanggar maka harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya di depan hukum, karena terdakwa secara sengaja melakukan 

kesalahan, memiliki kemampuan untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya 

secara pidana serta tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa 

untuk terlepas dari hukuman sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.   

2.  Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penistaan terhadap 

agama adalah : 

a.  Faktor Perundang-undangan (substansi hukum) :  Dalam kasus ini bertentangan 

dengan Undang-undang RI no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan 

menyampaikan pendapat dimuka umum, karena ini masalah kejahatan ketertiban 

umum. maka Polisi harus berhati-hati dalam menyelidik apakah ujaran 

kebencian yang dilantunkan oleh Ahok termasuk melanggar ketertiban umum, 

atau menghapus hak-hak kemerdekaan seseorang dalam berargumentasi atau 

mengeluarkan pendapat. 

b. Faktor Penegak hukum : ketimpangan antara masyarakat yang membuat kasus 

diatas memmuat unsur tindak pidana atau tidak, pro-kontra banyak terjadi 

sehingga pelaku tidak ditahan dengan alasan subjektif dan objektif, dan faktor 

jumlah sumber daya manusia atau aparat penegak hokum harus berkompeten 

dalam bidang ini membuat proses penegakan hukum ini menjadi tidak 

terkendala dan harus lebih melihat dari segi yang luas. 

c. Faktor sarana dan fasilitas : cyber patrol dirasa kurang maksimal dalam melihat 

kasus penistaan atau ujaran kebencian dan pengawasannya harus lebih konkrit 

dan gencar menyimak aksi yang bersifat SARA di media sosial tersebut. Namun 
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disisi lain polisi juga harus kompeten dan ahli dalam menyidik kasus ketertiban 

umum maupun di dunia maya perihal banyaknya masyarakat dan pengguna 

smartphone yang besar pasti besar pula pelaku ujaran kebencian yang 

bertebaran, maka dari itu fasilitas maupun sarana serta aparat dalam 

menanganinya juga harus seimbang dan memadai agar penegakan hukum di 

Indonesia ditegakan seadil-adilnya. 

d. Faktor masyarakat : sebagian masryarakat belum mengetahui isi Surat Edaran 

Kapolri SE/X/06/2015 membuat masyarakat menjadi tidak terjaga dalam 

berkomunikasi di dunia maya. faktor kemarahan/emosi atau kesengajaan yang 

dimana alasannya hingga ucapan/ujaran kebencian itu terjadi, ucapan yang 

diluar kontrol membuat adanya demo 411 dan 212, Karena masyarakat kita di 

indonesia mayoritas beragama islam, unsur agama itu sangat dijunjung tinggi 

terlebih di Indonesia. Adanya pro dan kontra dari masyarakat menjadi bagian 

faktor penghambat polisi dalam penerapan penegakan tindak pidana, karena 

negara kita adalah  Negara demokrasi.  

e. Faktor Budaya : Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum 

adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, 

apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan 

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan 

dan menegakkan peraturan hukum tersebut. Karena beragamnya budaya yang 
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ada di indonesia ini yang menjadikan penghambat juga dalam penegakan 

hukum, terutama masuknya perkembangan modern. 

 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum Tindak Pidana penistaan terhadap agama hendaknya harus tegas 

dalam menerapkan pasal Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran SE/06/X/2015 agar 

pasal dalam KUHP maupun diluar KUHP tidak hanya menjadi catatan yang hanya 

menjadi bacaan tetapi harus diteggakan agar berlangsungnya keadilan bagi bangsa 

ini untuk sekarang maupun yang akan datang Faktor penegak hukum Dengan kata 

lain hukum tegak jika seluruh komponen sistem hukum bekerja sama.  Namun jika 

salah satu absent, tidak bekerja sebagai sebagaimana mestinya apakah aparatnya, 

hukumnya maupun masyarakat. Maka hukum yang tegak hanya sebuah angan-

angan belaka Aparat/legislator dianggap “absent” jika dalam law making process 

nilai-nilai masyarakat direduksi, disimpangi hasilnya hukum hanya menguntungkan 

golongan tertentu, kelas tertentu, persekutuan –persekutuan tertentu, penguasa, 

orang-orang kaya dan sebagainya. Dalam penegakannya (law inforcement process) 

aparat mudah disuap, dieli, suka menjungkir balikkan fakta, membenarkan yang 

salah dan menyalahkan yang benar.  

2. Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan 

penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan/ 

pedalaman, maupun perkotaan agar mengetahui Adanya Surat Edaran Kapolri 

SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian, agar masyarakat kedepannya mengetahui 
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hal-hal apa saja yang dianggap perkataan tersebut masuk dalam Ujaran kebencian, 

ketimpangan masyarakat yang berhubungan dengan negara indonesia yang 

demokrasi dan bebas berpendapat membuat beberapa masyarakat memiliki hak  

bebeas berpendapat dan mengabaikan tanggungjawab yang sebenarnya kebebasan 

berpendapat tersebut dengan membuat perkataan yang sudah diluar ketentuan. 

3. Penegakan hukum jangan menjadi Innocence atau menyimpang dari penegakan 

hukum yang semestinya, jangan jadikan penegakan hukum di indonesia seperti 

hukum rimba “yang menang, yang berkuasa” siapapun itu, orang kaya, orang 

miskin, pejabat atau pemulung, glongan hebat atau rendah harus diihat sama. “equal 

before the law” yaitu sama didepan hukum agar terciptanya keadilan di negara ini. 

4. Hakim harus cepat dalam memutuskan perkara ini, terlebih melihat masyarakat 

kaum muslim dalam aksi damai “411”dan “212” mereka berharap harus tuntas 

dalam menegakan keadilan, karena Penistaan agama ini bukan lagi tentang sara 

namun soal rasa dan peradilan harus menerapkan asas peradilan sederhana, cepat 

dan biaya ringan sehingga terciptanya prinsip yang mengarah ke asas efektif dan 

efisien. 

5. Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku hate 

speech sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-

asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam 

melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. 

Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum 

semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang 

aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal 
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terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan 

kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut dan Polisi khususnya Cyber 

Patrol dalam mengawasi Sosial media di dunia maya harus dengan akurat dan 

kredibel. Harus sedetail mungkin mana yang termasuk ujaran kebencian atau tidak. 

agar terciptanya penegakan hukum yang baik dan tidak terjadi Human error dan 

merugikan masyarakat. 
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