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Oleh  

Fitra Agustama  

 

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kembali di masukan 

kedalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), hal ini 

menimbulkan polemik dimasyarakat, disatu pihak ada yang setuju dimasukan 

kembali pasal tersebut dalam RKUHP, mengatakan bahwa Presiden dan Wapres 

merupakan simbol negara oleh karenanya perlu dilindungi. Dilain pihak, yang 

tidak setuju khawatir pencantuman pasal tersebut dalam RKUHP dapat 

menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, khususnya hak untuk berekspresi dan 

menyatakan pendapat apalagi pasal yang serupa dalam KUHP telah dicabut oleh 

MK. Permasalahan yang diteliti penulis adalah Apakah perlu adanya kriminalisasi 

perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ke dalam RKUHP 

dan Bagaimanakah proses Kriminalisasi perbuatan penghinaan terhadap Presiden 

dan Wakil Presiden RKUHP tahun 2015 dalam presfektif hukum pidana. 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis komperatif. Data penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif analitis yang menggunakan sumber data sekunder, berupa 

bahan – bahan kepustakaan. Data – data yang diperoleh akan dianalisis dengan 

kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan 

Wakil Presiden masih sangat diperlukan, karena banyak terjadi kasus penghinaan 

Presiden, akibat dari kekosongan hukum, hal sangat melukai martabat Presiden 

dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Presiden merupakan simbol dari 

kedaulatan, kelangsungan dan keagungan/kebesaran dari seorang Kepala Negara 

sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. dirasakan janggal kalau penghinaan 

terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang 

kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan 

tindak pidana sedangkan penghinaan terhadap Presiden tidak, terlebih 

status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas Presiden berbeda dengan orang biasa. 

Pemerintah  mesti memperhatikan negara-negara lain yang secara tegas 

melindungi martabat Presiden. Terlepas dari itu, Pemerintah mesti merumuskan 

pasal martbat Presiden ini harus cermat dan teliti agar tidak terjadi lagi muncul 

pasal multi tafsir dan tidak mencederai demokrasi. Proses Kriminalisasi tindak 

pidana melalui beberapa tahapan yaitu harus memperhatikan kriteria-kriteria atau 

faktor-faktor kriminaliasasi dan dalam proses pembentukan undang-undangnya 

mesti berdasar asas kriminaliasasi yaitu, asas legalitas, asas subsidaritas dan asas 

persaman/kesamaan hukum. 



Fitra Agustama 

Disarankan hendaknya Aturan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden 

dipertahankan di RKUHP, karena masih sangat diperlukan di Indonesia, untuk 

melindungi martabat Presiden dan Wakil Presiden dan dalam penyusunannya 

aturan Pasal Penghinaan  terhadap Presiden dan Wakil Presiden mesti dibentuk 

dengan cermat dan hati-hati tiap rumusan pasalnya dan mesti ada pengawasan dari 

para pihak penegak hukum agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan undang-undang 

seperti pasal sebelumnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

 

Kata kunci: Kriminalisasi Perbuatan Penghinaan, Presiden dan Wakil 

Presiden, RKUHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


