
 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A.  Sejarah Hukum Pidana di Indonesia 

        Membicarakan sejarah hukum pidana tidak akan lepas dari sejarah bangsa 

Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang 

hingga sampai saat ini. Beberapa kali Periode mengalami masa penjajahan dari 

bangsa asing. Hal ini mempengaruhi secara langsung hukum yang berlakukan di 

Negara ini, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari Hukum 

Publik, mempunyai peranan penting dalam tata hukum dan berNegara. Aturan-aturan 

dalam hukum  pidana mengatur agar munculnya sebuah keadaan yang menciptakan 

sebuah tata sosial yang damai dan sesuai dengan keinginan masyarakat. 

           Mempelajari sejarah hukum akan mengetahui bagaimana suatu hukum hidup 

dalam masyarakat pada masa periode tertentu dan pada wilayah tertentu. Sejarah 

hukum punya pegangan penting bagi pemula untuk mengenal budaya dan pranata 

hukum. Desakan pembentukan segera KUHP nasional sebagai sebuah Negara yang 

pernah dijajah oleh bangsa asing, hukum yang berlaku di Indonesia secara langsung 

di pengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara penjajah tersebut. 

Negeri Belanda yang merupakan Negeri dengan Sistem hukum Continental 

menurunkan bentuknya melalui asas konkordasi, peraturan yang berlaku di Negara 

jajahan harus sama dengan aturan hukum Negeri Belanda. Hukum Pidana (straffrech) 

merupakan salah satu produk hukum yang diwariskan oleh penjajah. 

Di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan 

merupakan duplikasi Wetboek Van Strafrech Voor Nedherland Indie, yang  pada 
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dasarnya sama  dengan KUHP Belanda (W.v.S). KUHP Belanda yang diberlakukan 

sejak 1 September 1886 itupun merupakan Kitab Undang-Undang yang cendrung 

meniru pandangan Code penal perancis, yang sangat banyak dipengaruhi oleh sistem 

Hukum Romawi.  

Pada tahun 1965 LPHN ( lembaga pembinaan hukum nasional), memulai suatu 

usaha pembentukan KUHP baru. Pembaharuan hukum pidana Indonesia harus segera 

dilakukan. Sifat Undang-undang yang selalu tertinggal dari realitas sosial  menjadi 

landasan dasar ide pembaharuan KUHP, KUHP yang masih berlaku hingga saat ini 

merupakan produk Kolonial yang diterapkan di Negara jajahan untuk menciptakan 

ketaatan. Indonesia yang kini menjadi Negara yang bebas dan merdeka hendaknya 

menyusun sebuah peraturan pidana yang sesuai dengan jiwa bangsa. ( Prasetyo, 2011: 

23) 

 B.   Pengertian Dan Istilah Hukum Pidana  

1.  Menurut Hukum Formal  

Hukum Pidana adalah bagian dari Hukum Publik, artinya Hukum Pidana 

mengatur hubungan antara warga dan Negara dan menitikberatkan kepada 

Kepentingan Umum dan Kepentigan Publik. 

  Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan  

hukum mengenai Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. 

(Bambang poernomo, 1993: 9) 

      Menurut Prof. Moeljatno Hukum Pidana merupakan suatu Sistem sanksi yang 

negatif, ia diterapakan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana di 

katakana mempunyai fungsi yang Subsider. Pidana termasuk juga tindakan 
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(maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang 

dirasakan tidak enak oleh orang yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujun 

pidana untuk memberikan alasan pembenaran (justification) pidana itu. (Prasetyo, 

2011: 7) 

Menurut Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, 

yaitu: 

a. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung 

larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggaran diancam 

dengan Hukuman. 

b. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak 

Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang di larang. ( 

Prasetyo, 2011: 7) 

 Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perUndang-Undangan yang 

ada, maupun dalam berbagai Literatur Hukum yang menjelaskan tentang definisi 

Pidana (strafbaar feit)  telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan sebagai 

berikut: 

1. Perbuatan Pidana 

       Menurut Prof. Moeljadno, S.H. menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan 

perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana  menujuk pada 

makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang 

dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi.  

      Mungkin kelakuan alam, karena yang dapat berbuat yang hasilnya disebut 

perbuatan itu hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti 
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sikap yang di perlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang 

sebenarnya dilarang hukum), tetapi data juga bersifat pasip (yaitu tidak berbuat 

sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum). (Prasetyo,2011:48) kesimpulannya ialah 

Perbuatan Pidana yang bisa disebabkan oleh manusia ataupun oleh faktor alam,  

dimana perbuatan yang itu memenuhi unsur Pidana karena dilakukan oleh manusia, 

contohnya Pemerkosaan Pasal 285 KUHP, pemerkosaan adalah suatu Perbuatan yang 

diambil kehormatan seorang wanita secara paksa, dengan kekerasan  dan berada 

dibawah ancaman si pelaku. 

2. Peristiwa Pidana      

        Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh prof. Wirjono Prodjodokoro dalam 

perUndang-Undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan 

secara resmi dalam UUD Sementara 1990, yaitu dalam Pasal 4 Ayat 1. Secara 

subtansi pengertian dari istilah pristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian 

yang dapat di timbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejolak alam. 

Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-sehari sering di dengar suatu ungkapan 

bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam. (Prasetyo,2011:48-49) kesimpulannya 

ialah apabila suatu rangkaian peristiwa yang memenuhi unsur perbuatan yang di 

dapat dikenakan hukum pidana. Contoh Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.  

 

3. Tindak Pidana 

        Untuk istilah tindak pidana memang telah lazim digunakan dalam peraturan 

perUndang-Undangan kita walaupun dapat di perdebatkan juga ketepatannya. Tindak 

pidana menunjuk padahal kelakuan manusia dalam arti positif (Bendelen) semata, dan 
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tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (Nalaten). Padahal istilah 

sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif.   

        Perbuatan aktif artinya sewaktu bentuk perbuatan yang untuk mewujutkannya di 

perlukan atau disyaratkan adanya suatu gerakan atau mengambil (Pasal 362 KUHP), 

atau merusak (pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk 

tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya seseorang 

tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbutan tidak menolong 

(Pasal 531 KUHP) atau perbutan membiarkan (Pasal 304 KUHP). (Chazawi,2010:70) 

kesimpulannya ialah suatu kelakuan atau tindakan manusia yg dilarang oleh aturan 

hukum dan dapat dikenakan sanksi, tindakan manusia ada dua perbuatan, ada 

perbuatan Aktif yang secara langsung melakukan suatu perbuatan pidana, ada juga 

perbuatan pasif yang secara tidak langsung melakukan akan tetapi ada unsur tindak 

pidana, contohnya Pasal 531 KUHP Perbuatan tidak menolong.  

4. Delik 

        Menurut Drs. Adami chazawi (2009: 70), istilah delik secara literlijk sebetulnya 

tidak ada kaitannya dengan istilah strafbaar feit, karena istilah ini berasal dari kata 

Delictum (latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda, 

delict namun isi pengertiannya tidak perbedaan prinsip dengan istilah strafbaar feit. 

Menurut Prof. Teguh Prasetyo (2010: 45), delik adalah kelakuan manusia yang 

mengakibatkan perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 

pelanggaran atau kejahatan terhadap Undang-Undang Hukum Pidana, contoh Pasal 

310 KUHP Pencemaran nama baik 

2. Menurut Hukum Islam 
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          Dalam Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum 

mengenai Tindak Pidana atau perbuatan Krimminal yang dilakukan oleh orang-orang 

Mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiaban), sebagai hasil pemahaman atas 

Dalil-dalil Hukum dari Al-Qur’an dan Hadist. 

Hukum Pidana dalam Hukum Islam di sebut Jarimah (perbuatan Tindak Pidana). 

Jarimah terbagi atas: 

1.  Jarimah Hudud 

Adalah Perbuatan Pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya dalam 

Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa Sanksi Had 

(ketetapan terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah). Hukuman berupa rajam, jilid atau 

dera, potong tangan, penjara, eksekusi bunuh, pengasingan, deportasi, dan lain-lain. 

2.  Jarimah Takzir 

 Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya diatur oleh penguasa 

(Hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam 

merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunnya 

dikenai Had. Hukumannya berupa hukumkan penjara atau skorsing, pemecatan, 

ganti rugi, pukulan, teguran, dengan kata-kata, dengan jenis hukuman lain yang 

dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 

  Selain itu, dalam Hukum Pidana Islam juga dikenal dengan Delik Qishas 

(memotong atau membalas). Selain itu juga ada Delik Diat (denda dalam bentuk 

benda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana 

kepada pihak korban sebagai Sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya, 

perbedaannya, Qishas diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja, sedangkan 
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Diyat diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak sengaja. Ibnu Rusyid 

mengelompokan Qishas menjadi dua, yaitu: 

1. Qishas An-Nafs (pembunuhan), yaitu Qishas yang membuat korbannya   

meninggal dunia, sering disebut dengan klompok Al- Qatlu (pembunuhan) 

2. Qishas Ghairu An-Nafs, yaitu Qishas yang membuat korban nya cidera atau 

melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut dengan kelompok Al-

jarhu (pencedeceraan).  

C.  Unsur-Unsur Tindak Pidana 

        Istilah Tindak Pidana pada umumnya merupakan terjemahan dari “strafbaar 

feit”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  tidak terdapat penjelasan 

mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan srtafbaar feit itu sendiri.  

Biasanya istilah stafbaar feit ini banyak dipergunakan Undang-Undang Tindak Pidana 

khusus (lex specialis). 

1. Menurut Hukum Formal 

       Menurut Prof. Teguh Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana bahwa Unsur-

unsur Tindak Pidana ada 5 Unsur Tindak Pidana sebagai berikut: 

a.  Kelakuan  Akibat (Perbuatan). 

        Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka 

secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak 

mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 481 KUHP ini 

ada jika seorang pelakunya seorang PNS. (Prasetyo, 2011: 52) 

b. Hal Ikhwal atau Keadaan yang Menyertai Perbuatan. 
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       Misal pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa Penghasutan itu harus dilakukan 

dimuka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai 

perbuatan Penghasutan tadi adalah dilakukan dimuka umum. (Prasetyo, 2011: 52). 

c.   Keadaan Tambahan yang Memberatkan Pidana. 

        Maksudnya dalam tanpa adanya keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa 

telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat di jatuhkan pidana, lalu 

dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu di perberatkan. Misalnya 

Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan diancam Pidana paling lama dua 

tahun lima bulan, jika Penganiayaan menyebabkan luka berat, maka akan diperberat 

jadi lima tahun, dan jika Penganiayaan menyebabkan kematian maka hukuman akan 

di perberat jadi tujuh tahun. (Prasetyo, 2011: 52) 

d. Unsur Melawan Hukum yang Bersifat Objektif 

        Unsur melawan hukum yang menunjukan kepada lahir Objektif yang menyertai     

perbuatan. (Prasetyo, 2011: 53) 

e.  Unsur Melawan Hukum yang Bersifat Subjektif 

         Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu    

sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, jika hal si pelaku mengembalikan barang 

yang di curinya ke korban, maka hal itu di anggap benar, jikalau barang tersebut tidak 

dikembalikan maka si pelaku melawan hukum, dan dikenakan Sanksi (Prasetyo, 

2011: 53). 

Menurut Drs. Adami  Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, bahwa 

Unsur-unsur Tindak Pidana mencakup 11 Unsur Tindak pidana sebagai berikut:     

         a.  Unsur Tingkah Laku  
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          Tingkah  laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku hakim, atau positif 

(Bandelen), juga dapat disebut perbuatan materil (materiel feit) dan tingkah laku pasif 

atau negative (Nalaten). Tingka  laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang 

untuk mewujutkannya, atau melakukannya di perlukn wujud gerak atau gerakan-

gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil (362) atau memalsukan dan 

membuat secara palsu (268). Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang 

unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan 

perbuatan pasif. (Chazawi,2010:83) 

        b.  Unsur Melawan Hukum 

        Melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu 

perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-Undang 

(melawan hukum materil atau materiel wederrchtelijk). Karena besumber pada 

masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum 

masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis, seringkali sifat tercela suatu perbuatan 

itu terletak pada kedua-duanya ( Chazawi, 2010:86) 

 

 

 

c.   Unsur Kesalahan 

            Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang 

sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur melekat pada diri 

pelaku dan bersifat Subjektif.  Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku 

adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan, dan akibat serta sifat melawan 
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hukum perbuatan dengan pelak. Kesalahan adalah pengertian hukum yang tidak sama 

dengan pengertian harfiah (fout). Kesalahn dalam bahasa hukum pidana berhubungan 

dengan pertangung jawab, atau mengandung beban bertangung jawab pidana, yang 

terdiri dari kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa) (Chazawi, 2010: 90-

91) 

d. Unsur Akibat Konstitutif 

         Unsur konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materil (materil delicten) atau 

tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana 

yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dn tindak pidana 

dimana akibat merupakan syarat dipindahnya pembuat (Chazawi, 2010: 103) 

e. Unsur Keadaan Yang Menyertai 

       Unsur keadaan yang menyertai adalah unsure tindak pidana berupa semua 

keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. 

f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana 

        Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah 

pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak 

mengadu. Pengaduan memiliki substansi yang sama dengan laporan, yaitu keterangan 

atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang di sampaikan kepada 

pejabat penyelidik, atau penyidik yakti Kepolisian, atau dalam hal tindak pidana 

khusus ke kantor Kejaksaan Negri setempat (Chazawi, 2010:109). 

g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana  
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     Mengenai syarat ini telah di singgung pada saat membicarakan unsur akibat 

Konstitutif dimuka. Unsur ini berupa alasan untuk terjadinya atau syarat selesainya 

tindak pidana sebagai mana pada tindak pidana materil (Chazawi, 2010:109) 

h.  Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat di Pidana 

       Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur Keadaan-keadaan 

tertentu yang timbul setelah perbuatn dilakukan, setelah perbuatan dilakukan keadaan 

ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan 

karenanya si pelaku tindak pidana dapat dipidana (Chazawi, 2010:110-111) 

i.  Unsur  Objek Hukum Tindak Pidana 

      Unsur objek hukum seringkali diletakan di belakang atau sesudah unsur 

perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan (338). 

Merupakan unsur perbutan dan nyawa orang lain adalah unsur objek tindak pidana ( 

Chazawi, 2010: 112) 

j.  Unsur  kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana 

        Unsur kwaliatas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur pidana 

yang bersifat objektif. Misalnya, kwalitas pegawai negri pada semua kejahatan-

kejahatan (B XXVIII), orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, 

wali pengampuh, wali, pengurus yayasan (375); pemegang konsumen (383 bis) orang 

dewasa (292); seorang dokter (267); seorang ibu (308, 341,342), dan masih banyak 

lagi (Chazawi, 2010:114) 

k.  Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana 

 Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama 

dengan unsur syarat tambahan lainnya. Seperti unsur syarat untuk memperberat 
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pidana. Unsur ini diletakan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang 

sebelumnya telah dirumuskan (Chazawi, 2010:114) 

          Secara umum, penulis menyimpulkan bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana 

adalah sebagai berikut: 

a. Niat, adanya suatu kehendak atau niat dari pelaku yang timbul dalam dirinya 

untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan kalau dilakukan 

maka akan menimbulkan suatu akibat hukum. 

b.  Perbuatan, yaitu adanya suatu prilaku manusia yang menimbulkan akibat 

tertentu yang dilarang hukum, dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi. Perbuatan 

dibagi menjadi dua, ada perbuatan permulaan (begin van uitvoering) dan ada 

pebuatan percobaan ( poging). 

1.  Perbuatan permulaan (begin van uitvoering), kehendak atau niat saja belum 

mencukup agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya kehendak saja, maka 

orang itu tidak diancam pidana, permulaan pelaksanaan berarti telah terjadinya 

perbuatan tertentu dan ini mengarah pada perbuatan yang disebutkan sebagai 

delik. 

2.  Perbutan percobaan (poging), suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum 

selesai  atau belum sempurna. Didalam proses Tindak Pidana yang merugikan 

seseorang terdapat suatu tahapan yang sudah berbahaya meskipun prose situ 

belum selesai, dan hukum tidak perlu menunggu sampai selesainya perbuatan 

yang merugikan seseorang tersebut. 

   c.  Orang yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu dalam hukum positif dalam 

Pasal 44 KUHP telah dinyatakan bahwa: “Apabila yang melakukan perbuatan pidana 
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itu tidak daapat bertanggung jawabkan disebabkan oleh faktor psikis yaitu gangguan 

jiwa dari si pelaku, maka orang itu lepas dari tindak pidana. 

  d.   Sebab akibat yang merugikan, yaitu tindak si pelaku yang mengakibatkan suatu 

kerugian baik secara materil, seperti Pencurian (362 KUHP), dan moril seperti 

Pencemaran nama baik (310 KUHP).  

e. Adanya Undang-Undang yang mengatur, suatu Tindak Pidana yang   dilakukan 

oleh si prilaku maka harus ada dasar hukum yang mengatur atas bentuk Pidana dan 

sanksi atas perbuatan tersebut. hal ini mengenai juga tentang Asas Legalitas dimana 

terbebasnya suatu tindak pidana dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum 

yang mengatur tentang perbutan tersebut. 

2. Menurut Hukum Islam 

    Ulama’ Fiqh mengemukakan beberapa Unsur yang harus terdapat dalam suatu 

Tindak Pidana sehingga perbuatan itu dapat dikatagorikan dalam perbuatan Jarimah. 

Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Ada Nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukum bagi 

pelakunya. Dalam Hukum Positif, Unsur ini disebut dengan unsure formil (ar-

rukn sy-asyri’). 

b.  Tingkah laku yang membentuk prbuatan Jarimah baik berupa perbuatan yang 

melanggar Hukum Syara’ (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak 

berbut sesuatu yang diperintahkan Syara’( seperti tidak melaksanakan Sholat 

dan menunaikan Zakat). Dalam Hukum Pidana positif, unsur ini disebut unsure 

material ( ar-ruhkn al-madi). 
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c.   Pelaku Jarimah, yakni orang yang telah Mukalaf atau orang yang telah bisa 

diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif, 

unsur ini disebut dengan unsur moril (al-rukn al- adabi). (Lamitang, 2009: 26-

27) 

       Jarimah itu memiliki Unsur Umum dan Unsur Khusus. Unsur Umum Jariamh 

adalah Unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis Jarimah, sedangkan Unsur Khusus 

Jarimah adalah Unsur-unsur  yang hanya dapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak 

terdapat pada jenis Jarimah yang lain. Unsur Jariamh itu, setelah dikemukakan  terdiri 

atas: Unsur formal (al-rukn al-Syara’iy), yakni telah ada aturannya, (al-rukn al-madi) 

yakni, telah ada perbuatannya, (al-rukn al adabiy), yakni ada pelakunya. Setiap 

Jariamah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsure (umum). (Djazuli, 

2000:12) 

D.  Tentang Kesalahan Atau Schuld  

      Sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam Bahasa Belanda disebut 

“Schul” juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggung jawaban  

pelaku terhadap perbutannya, termasuk perbuatan pidana atau Tindak pidana. Van 

Hamel menyatakan, kesalahan dalam suati delik merupakan pengertian Psikologis, 

berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya Unsur-unsur delik karena 

perbutannya. Kesalahan adalah pertangungjawaban dalam hukum. Bentuk kesalahan 

ada dua yaitu: Kesenganjaan (dolus), dan kealpaan (culpa), sebagian besar Pasal-

pasal di dalam KUHP memuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan 

mengunakan berbagai rumusan, di samping beberapa Tindak Pidana yang dilakukan 
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dengan Kealpaan, misalnya saja Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP yang sering 

diterapkan di dalam kasus kecelakaan lalu lintas. (Prasetyo, 2011: 95) 

Simons menyatakan, Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada 

seseorang yang melakukan Tindak Pidana dan adanya hubungan antara keadaan 

tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedimikian rupa hingga orang itu 

dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.  

       Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping 

melakukan Tindak Pidana, yaitu: 

1. Keadaan psikis tertentu, 

2. Hubungan tertentu antara keadan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga 

menimbulkan celaan. (Prasetyo, 2011: 79) 

E.  Unsur-unsur Kesalahan 

 berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat 

normative diatas, juga Unsur-unsur Tindak Pidana dan pendapat para pakar mengenai 

kesalahn, dapat dikesimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur: 

1. Adanaya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si   

pelaku dalam keadaan sehat dan normal; 

2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, 

     baik yang   disengaja (dolus) maupun karena Kealpaan (culpa); 

3. Tidak adanya alas an pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. 

 

F.   Tujuan Hukum Pidana 

1.  Menurut Hukum Formal 
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 Mengenai tujuan Hukum Pidana dikenal dua aliran, yaitu: 

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan   yang 

tidak baik (aliran Klasik); 

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melalukan perbuatan tidak baik menjadi  

baik dan dapat diterima kembali dalam  kehidupan  lingkungannya (aliran Modern). 

        Menurut alira  Klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi Individu dari  

kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya Modern mengajarkan tujuan Hukum 

Pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum 

pidana harus memerhatiakn kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ni mendapat 

pengaruh dari perkembangan Kriminalogi. 

 Sanski atau Hukuman adalah wahana untuk melindungi kepentingan masyarakat 

atau warga dari ganguan warga lain dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu 

hukum harus benar-benar harus ditegakan, tujuannya untuk mengatur atau melindungi 

kepentingan masyaraka, agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kedamaina dalam 

masyarakat.( Abdullah 1986:24) 

          Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal juga tiga teori, yaitu: 

1. Teori Pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal 

pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, 

Stahl.  

2. Teori Tujuan dan Relatif, jika teori absolute melihat kepada kesalahan yang sudah 

dilakukan, sebaliknya Teori-teori relative ataupun tujuan berusaha untuk mencegah 

kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain Pidana merupaka sarana 

untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut Teori Prevensi,yang 
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dapat kita tinju dari 2 segi, yaitu Prevensi Umum dan Prevensi Khusus. Dengan 

dijatuhkannya sanski Pidana diharapakan penjahat potensi mengurungkan niatnya, 

karena ada perasaan takut dan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan pada 

masyarakat pada umumnya. Sedangan Prevensi Khusus di tujuhkan kepada pelaku 

agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya. 

3. Teori Gabungan, gabungan dari dua teori diatas.  (Prasetyo, 2011: 14-15)  

2. Menurut Hukum Islam 

        Pada prinsipnya tujuan pemberiaan Pidana  dalam hukum Islam sama dengan  

pemberian Hukuman dalam Hukum Pidana Positif. Tujuan yang dimaksud adalah 

untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan ketertiban kehidupan manusia, baik 

secara individu maupun bermasyarakat. Hukum Islam yang bersumber dari Allah swt 

dan rasulullah saw. Sangat memperhatikan kemaslahatan dan keselamatan hidup 

manusia, baik dari segi jiwa, harta, kehormatan, akal, maupun agama, serta keturun. 

Tujuan pokok pemberian Pidana kepada orang-orang yang telah terbukti melakukan 

kejahatan atau kemaksiatan adalah untuk mencegah, agar seseorang tidak melakukan 

kejahatan, mendidik manusia agar tidak mengulangi berbuat kejahatan, dan mengajari 

manusia agar menjamin atau melindungi keselamatan dan kemaslahatan hidup 

bersama. (Hanafi, 1993: 255) 

            Di samping itu hanafi (1993: 257) mengemukakan, bahwa tujuan pemberian 

atau sanksi kepada para pelaku kejahatan atau kemaksiatan secara luas adalah untuk 

membentuk atau membangun suatu kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, 

saling menghormati Hak-hak asasi masing-masing, dan membina persaudaraan 

sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ataupun tidak merampas hak-hak 
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orang lain. Selanjutnya, menurut prinsif hukum Islam melakukan suatu kejahatan 

terhadap sesama manusia adalah kekuatan aniaya. Setiap perbuatan aniaya 

merugikan, merusak, atau membuat orang lain menderita, menghina, ataupun 

mencaci maki dan lain sebagainya. 

     G.  Pengertian Pencemaran Nama Baik 

1. Menurut Hukum Formal 

          Istilah Pencemaran Nama Baik seringkali diucapkan orang dalam dalam 

kehidupan sehari-hari, yang ditujukan pada suatu keadaan yang kotor, seperti 

pencemaran lingkungan karena sampah, pencemaran air karena banyak terdapat 

sampah atau limbah minyak dan alin-lain yang menutupi kejernihannya, pencemaran 

karena asap ataupun debu dan lain sebagiannya. 

Kata (pencemaran) di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Ali 

(2000:59) diartikan pengotoran, atau kotor yang berasal dari kata cemar. Maksudnya 

membuat sesuatu yang bersih menjadi tidak bersih, membuat sesuatu yang baik 

menjadi tidak baik dan sebagainya. 

 Sedangkan yang di sebut dengan ( nama) menurut Ali (2000:266) adalah pangilan, 

sebutan untuk sesuatu, atau gelar untuk mengenal dan mengetahui sesuatu. Kemudian 

yang dimaksud dengan ( baik), menurut Ali (2000: 23) artinya: elok, patut, rapi, 

beres, bagus, indah, atau lawan kata dari buruk, dan lain sebagainya. Jika kata 

pencemaran, nama, baik, dan baik itu sekaligus maka maksudnya adalah mengejek-

ejekkan, merusak kebaikan atau kebagusan sesuatu sebutan, panggilan, gelar atas 

sesuatu yang sudah bagus, indah, atupun patut. 



28 

 

 

 

          Pencemaran nama baik menurut Hukum Pidana adalah merusak, merendahkan 

harga diri, mencaci maki, memfitnah  kehormatan  kepribadian atau  menghina 

seseorang dengan menyebutkan keburukan-keburukannya, atau menuduh melakukan 

perbuatan jahat, dan membuka kepada umum sifat  pribadi seseorang dan sebagainya. 

(Anwar 1990:136)  lebih lanjut Anwar menjelaskan, bahwa Pencemaran Nama Baik 

adalah  menghina atau memfitnah seseorang, sehingga harga dirinya rendah menurut 

pandangan masyarakat banyak. Pencemaran Nama baik juga adalah Perkosaan 

terhadap martabat, ataupun kehormatan seseorang, sedangkan kehormatan itu 

merupakan nilai-nilai harkat dan martabat yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia (HAM).  

         Nama baik adalah kehormatan atau harga diri seseorang yang sudah dimilikinya 

karena perbuatan-perbuatan baiknya, atau penghargaan ataupun pemberian yang 

diberikan oleh masyarakat karena kepribadian yang baik  atau kedudukannya di 

dalam kehidupan bermasyrakat. Nama baik itu ditujukan kepada orang yang memiliki 

kedudukan tinggi didalam masyarakat, karena orang itu berkepribadian yang bagus 

dan tidak melakukan perbuatan yang buruk atau berlawanan dengan hukum dan 

norma-norma yng berlaku dalam masyarakat. Penilaian terhadap nama baik seseorang 

dilihat dari susila atau akhlak, peradapan, kesopanan, ataupun budi pekertinya sesuai 

dengan Norma-norma hukum dan Undang-Undang. 

        Dari apa yang di sebutkan diatas ,  penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu 

perbuatan    akan menjadi suatu Tindak Pidana apabila perbuatan itu: 

1. Melawan Hukum, 

2. Merugikan masyarakat, 
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3. Dilarang oleh aturan hukum, dan pelakunya diancam dengan pidana. 

             2.    Menurut Hukum Islam 

.  Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat 

kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai 

kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang 

bersifat ta’zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain,dll.  

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada 

al-Qur’an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus 

sebanding dengan perbuatan itu. 

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada 

hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan 

pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan 

mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap 

manusia. 

 Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga 

menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan 

kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta’zir yang pelaksanaan hukumannya 

diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan 

yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam 

para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat 

kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya. 

H. Macam-Macam Pencemaran Nama Baik 

1.Menurut Hukum Formal 
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        Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab 

XVI tentang Penghinaan. Melihat pada penjelasan R. Soesilo. dapat kita lihat bahwa 

KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni: 

   1.  Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP) 

       Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan 

itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan 

tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). 

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum 

seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan 

biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. 

   2.    Penistaan dengan Surat (Pasal 310 Ayat (2) KUHP) 

           Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 

KUHP apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka 

kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut 

menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau 

gambar. 

   3.   Fitnah (Pasal 311 KUHP) 

      Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam 

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan 

tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela 

kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah 

akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan 
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oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, 

jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). 

          Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam 

pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, 

maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP 

(memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah 

kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk 

membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau 

membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar. 

4.    Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP) 

        Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian 

yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana 

kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain 

selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, 

“sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan 

“penghinaan ringan”. 

       Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. 

Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, 

memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang 

Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang 

sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, 

dapat menimbulkan pula penghinaan. 

5.  Mengenai Mengadu Secara Memfitnah ( Pasal 317 KUHP). 
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      Suatu  kesengajaan mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada 

penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga 

kehormatan atau nama baiknya terserang. 

6.Mengenai Tuduhan Secara Memfitnah (Pasal 318 KUHP). 

         sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap 

seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana. (R. Sosilo, 1988: 255-256) 

       Perbuatan pencemaran nama baik termasuk dalam perbutan Kejahatan yang bisa 

merugikan orang yang dituduhkan, Menurut Laden  Marpaung, bahwa ada empat 

bentuk kejahatan  terhadap pencemaran nama baik yaitu: 

1.  menista 

2.  menista secara tertulis 

3.  Fitnah, dan 

4.  Penghinaan ringan. ( marpaung, 2010:8) 

2. Menurut Hukum Islam 

         Yusuf  Qardhawi menyatakan bahwa ,islam menjaga kehormatan seseorang dari 

perkataan yang tidak disukainya ketika dia tidak ada meskipun perkataan itu benar. ( 

Qardawi, 2000:372)   pemakaian istilah Pencemaran nama baik, dalam sistem hukum 

Islam  tidak dibahas secara kongkrit, tetapi dalam  islam  istilah pencemaran  nama 

baik menyangkut tentang hal: 

Fitnah:         

Fitnah adalah penisbatan  tuduhan suatu perbuatan yang tujukan pada orang lain, 

yang dimana sebenarnya orang yang dituduh tersebut tidak melakukan perbuatan 

yang dituduhkan padanya, maka prilaku tersebut termasuk fitnah. 
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Ghibah: 

          Menurut Imam Nawawi dalam Kitab Al-Adkar. Ghibah adalah menceritakan 

tentang seseorang yang dibencinya baik badanya, agamanya, dirinya, prilakunya, 

hartanya, orang tuanya, anak istrinya, pembantunya, raut mukanya yang berseri atau 

masam, atau hal lain yang berkaitan dengan penyebutan seseorang baik dengan lafas, 

tanda, atau isyarat. ( Asqalani 1992: 391) 

Qudzaf : 

       perbuatan Qudzaf (menuduh zina), dimana perbuatan tersebut sangat keji, 

seorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatn zina, tapi tidak memiliki 

bukti, dan tujuanya jelek untuk memfitnah si korban 

bahwa kriteria objektif Qudaf adalah menjatuhkan reputasi atau martabat seseorang 

dengan sengaja, sedangkan orang tersebut tidak pernah melakukan suatu kejahatan 

yang dituduhkan padanya dan juga tidak ada bukti atas kejahatan itu. 

I. Sanksi-Sanksi Tindak PidanaPencemaran Nama Baik 

1. Menurut Hukum Formal 

Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) 

        Nama baik sebagaimana telah penulis jelaskan diatas adalah merupakan 

kehormatan yang dimiliki oleh seseorang, jadi jika ditambahkan dengan kata 

pencemaran yang berarti proses,cara, tindakan mencemari, maka pengertian dari 

pencemaran nama baik adalah tindakan seseorang yang tertulis dalam KUHAP 

berikut ini: 

              Pasal 310 
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  (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 disiarkan, 

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. 

              Pasal 311 

  (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. 

           Pasal 312 

 Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut: 

(1). Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang 

keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau 

karena terpaksa untuk membela diri; 

                  (2). apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya. 

           Pasal 313 
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  Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang   

dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan. 

            Pasal 314 

 (1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan    bersalah   

atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin. 

  (2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang 

dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang 

dituduhkan tidak benar. 

         (3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang 

dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat 

putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan. 

             Pasal 315 

           Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran 

tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau 

tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan 

surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan 

ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

              Pasal 316 

               Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dspat ditambah 

dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena 

menjalankan tugasnya yang sah. 

              Pasal 317 
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                (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu 

kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang 

sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan 

pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, 

                 (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan. 

             Pasal 318 

      (1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu 

persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, 

diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun. 

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

          Pasal 319 

        Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak 

ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316. 

          Pasal 320 

         (1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau 

orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, 

diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

               (2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga 

sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua 

dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya. 
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(3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain 

daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu. 

          Pasal 321 

             (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum 

tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang ymg sudah mati 

mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu ditahui atau 

lehih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu hulan 

dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

         (2) Jika Yang bersalah rnelakukan kejahat.an tersehut dalam menjalankan 

pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya 

pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat. 

dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersehut. 

            (3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk   

dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga. 

                Pasal 35 

               (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang 

ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah: 

(2)  hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 

(3)   hak memasuki Angkatan Bersenjata; 

(4)   hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-

aturan umum. 

 Lex Specialis (aturan khusus) 
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      Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

( ITE). 

Pasal 27 Ayat (3): 

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama 

baik.” 

Pasal 36  

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 

perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain" 

Pasal 45 Ayat (1): 

  “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)”. 

Pasal 51 Ayat (2)  

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 

 Dari Pasal-Pasal diatas dapat dikatakan bahwa kejahatan atas nama baik itu memiliki 

beberapa unsur yakni : 

A. Unsur Kesengajaan  
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          Dengan dicantumkannya suatu unsur berupa unsur subjektif dengan mana 

dikatakan bahwa suatu perbuatan kejahatan atas nama baik haruslah dilakukan  

dengan sengaja.Itu berarti perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah bisa terwujud 

dengan suatu perbuatan dengan suatu kelalaian (culpa). 

B. Menyerang Kehormatan dan Nama Baik 

          Tindak pidana atas nama baik pada dasarnya merupakan suatu tindakan, 

pernyataan, atau sikap yang secara sengaja dilakukan untuk menyerang reputasi atau 

kehormatan orang lain .Kehormatan tersendiri terdapat beberapa tafsir 

tersendiri,apabila kehormatan ditafsirkan sebagai harga atau martabat manusia yang 

disandarkan kepada tata susila, maka dapat dikatakan kehormatan seseorang itu tidak 

dapat dilanggar oleh orang lain ,karena dalam hal ini orang itu sendirilah yang dapat 

merendahkan kehormatan dirinya sendiri dengan cara melakukan hal-hal yang 

bertentangan dengan tata susila. 

C.  Unsur di Muka Umum 

          Menyerang kehormatan dan nama baik dalam konstruksi KUHP hanya bisa 

dilakukan apabila kejahatan atas nama baik itu dilakukan setidaknya dihadapan pihak 

ketiga.Oleh karena dengan adanya 1 orang saja selain dari pada 2 orang lain yang 

bersangkutan maka unsur dimuka umum sebagaimana dimaksud oleh KUHP 

sudahlah terpenuhi.Namun menurut R.Soesilo bahwa perbuatan kejahatan atas nama 

baik tidaklah harus dilakukan di depan umum ,sudah cukup bila dapat 

dibuktikan,bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu. Jika 

penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang bersifat penghinaan itu berupa suatu 

pengaduan yang berisi fitnahan yang ditujukan kepada pembesar yang berwajib. 
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        Dalam pasal-pasal tersebut banyak di tentang oleh masyarkat karena tidak sesuai 

dengan nilai kebebasan demokrasi, dalam negara demokrasi negara seharusnya 

Negara menjamin  hak-haknya secara menyeluruh, dengan adanya undang-undang 

tersebut maka public akan merasa takut akan kebebasan mengeluarkan pendapat, 

akan tetapi dari keraguan itu telah terbantahkan atas hasil keputusan Mahkamah 

konstitusi Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pasal 

penghinaan seperti pasal 310 KUHP ataupun Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 11 

Tahun 2008 tantang (ITE) sah secara Konstisional. Keputusan ini diberikan oleh 

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Agustus Tahun 2008 . Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) 

UU ITE dan pasal 310 KUHP, telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE 

dan Pasal 310 KUHP merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi dijelaskan: 

 “ Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri telah memutuskan bahwa pasal-pasal 

Pencemaran Nama Baik, baik berupa Pasal 310 dan 311 KUHP, maupun Pasal 27 

Ayat (3) UU ITE adalah konstitusional. Menurut MK, pasal-pasal tersebut merupaka 

kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap setiap hak 

konstitusional seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28 G Ayat 1 dan 2 UUD 1945.  

 Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam 

paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat 

dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai 

genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, 

harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) 
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UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang 

mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan. 

           Ada hal yang menarik tentang kesepakatan Mahkamah konstitusi tersebut, MK 

sepakat pencemaran nama baik harus berdasarkan Delik aduan, hal ini sesuai dengan 

pendapat R soesilo dalam buku kitab hukum pidananya. Menurut R. Soesilo  Dalam 

pencemaran nama baik terdapat tiga catatan penting didalamnya, yakni : 

1. Delik yang bersifat Subyektif, yang artinya penilaian terhadap pencemaran 

sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, 

delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh 

pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. 

2. Delik Penyebaran, Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan 

kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. 

3. Delik yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang 

dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi 

kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. (R.Sosilo, 1988: 240) 

1. Menurut Hukum Islam 

           Dalam Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum 

mengenai Tindak Pidana atau perbuatan Krimminal yang dilakukan oleh orang-orang 

Mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiaban), sebagai hasil pemahaman atas 

Dalil-dalil Hukum dari Al-Qur’an dan Hadist. 

   Dalam hukum islam dikenal dua hukuman pidana islam atau Jarimah, hal itu 

mencakup tentang Jarimah Hudud, dan Jarimah Takzir, dimana dimaksud dari 

keduanya ialah: 
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1.Jarimah Hudud 

      Adalah Perbuatan Pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya dalam 

Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa Sanksi Had 

(ketetapan terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah). Hukuman berupa rajam, jilid atau 

dera, potong tangan, penjara, eksekusi bunuh, pengasingan, deportasi, dan salib. 

2.Jarimah Takzir 

          Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya diatur oleh  penguasa 

(Hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam 

merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunnya 

dikenai Had. Hukumannya berupa hukumkan  penjara atau skorsing, pemecatan, ganti 

rugi, pukulan, teguran, dengan kata-kata, dengan jenis hukuman lain yang dipandang 

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dimana dalam hukum tersebut yang 

berhubungan dengan sanksi-sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana 

pencemaran nama baik, dalam prinsip hukum islam istilah tindak pidana pencemaran 

nama baik tidak di definisiskan secara bulat, karena dimaksud ialah secara universal, 

akan tetapi islam menilai suatu perbuatan yang merugikan orang lain baik berupa 

materil atau non materil itu adalah suatu perbuatan melawan hukum, dan menurut 

aturan islam tindak pidana pencemaran nama baik tersebut melanggar hukum karena 

merusak suatu hubungan manusia. 

           Pencemaran nama baik menurut Hukum Pidana adalah merusak, merendahkan 

harga diri, mencaci maki, memfitnah kehormatan kepribadian atau menghina 

seseorang dengan menyebutkan keburukan-keburukannya, atau menuduh melakukan 
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perbuatan jahat, dan membuka kepada umum sifat  pribadi seseorang dan sebagainya. 

(Anwar 1990:136) 

          Dalam hal ini islam memandang bentuk hukuman bagi pelaku pencemaran 

nama baik, hal itu mencakup bentuk perbuatan Qudzaf (menuduh zina), dimana 

perbuatan tersebut sangat keji, seorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatn 

zina, tapi tidak memiliki bukti, dan tujuanya jelek untuk memfitnah si korban. 

          Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam 

para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat 

kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya. 

( Qardhawi, 2000:441) 

        Kalau bentuk hukuman dari ghibah, dan memfitnah diatur melalai hukuman 

Jarimah Tazir, yaitu di tentukan oleh penguasa atau pemerintahan setempat melalui 

keputusan seorang Hakim. Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud 

bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain 

yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta’zir yang 

pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang 

mempunyai kekuasaan yudikatif. ( prasetyo, 2005:129) 

     Pidana Qadzaf dikenakan hukum Dera sebanyak 80kali,dan tidak diterima 

persaksian pembuatanya (hukuman tambahan) hukum tersebut dapat dijatuhkan 

apabila adanya suatu kebohongan dan jikalau itu suatu kebenaran maka qadzaf dapat 

dibuktikan, dengan cara- cara sebagai berikut: 
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1. Dengan Saksi, saksi dapat membuktikan suatu kebenaran dalam suatu tuduhan, 

maka sebagai saksi harus memenuhi syarat: baliq, berakal, islam, adil. Dan saksi 

harus memenuhi kuota empat saksi yang benar. 

2. Dengan Pengakuan, jarimah ini bisa dibuktikan dengan adanya suatu pengakuan 

dari pelaku. 

3. Dengan Sumpah, menurut imam Syafei jarimah qadzaf dapat di buktikan 

dengan suatu sumpah, apabila pembuktian seperti saksi dan pengakuan tidak 

dapat jadi landasan. (Muslich, 2004: 68)    

     Berdasarkan  Sanksi-Sanksi diatas penulis menyimpulkan bentuk Sanksi dari  

Jarimah Takzir yang berkaitan tentang pencemaran nama baik yaitu: 

1. Hukuman pengasingan, hubungan hukuman pengasingan dengan pencemaran 

nama baik, perbuatan tersebut dapat membahayakan dan merugikan orang 

lain, adapun hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun. 

2. Hukuman denda, hukuman ini dapat di jadikan hukuman pokok yang bisa 

digabungkan dengan hukuman lain. 

3. Nasehat, hukuman nasehat ni merupakn suatu peringatan dan dihadirkan 

dimuka sidang, ini merupakan hukuman bagi pemula yang tidak mengetahui 

dan suatu kelalaian. 

4. Pengucilan, hukuman ini sesuai dengan kemaslahatan bagi masyrakat agar 

menjadi contoh yang harus di hindari. 

5. Pemecatan (Al-azl), suatu hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan yang 

membebaskan dari suatu jabatan yang ia pegang atas konsekuensi suatu 

hukuman yang ia terima. 
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6. Pengumuman hukuman secara terbuka ( tashyir), hal ini lebih bersifat 

memberikan efek jera secara psikologi, agar si pelaku merasa malu dan tidak 

mengulanginya.  

J.  Kedudukan Pencemaran Nama Baik Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia 

    Meskipun masih dalam perdebatan, Ketentuan-ketentuan tentang penghinaan 

yang terdapat dalam Bab XVI. Buku II KUHP masih Relevan, Penghinaan atau 

(defamation) secara Harfiah di artikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama 

baik dan kehormatan seseorang. Perkembangan awal pengaturannya telah dikenal 

sejak 500 SM,  pada rumusan “twelve table” di era Reformasi kuno. Akan tetapi, 

ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan dengan  

Hukuman-hukuman sangat kejam. Hingga pada era Kekaisaran Agustinus (63 SM) 

peradilan khusus Defamation (penghinaan), dalam perkembangannya peradilan ini 

meningkat secara Signifikan. Dan, secara turun-temurun diwariskan kebebrapa sistem 

hukum diNegara lain, termasuk Inggris dalam lingkungan Common Law, dan di 

Perancis sebagai salah satu Negara penting dalam Sistem Hukum Kontinental (Civil 

Law). 

   Di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan 

merupakan duplikasi Wetboek Van Strafrech Voor Nedherland Indie, yang  pada 

dasarnya sama  dengan KUHP Belanda (W.v.S). KUHP Belanda yang diberlakukan 

sejak 1 September 1886 itupun merupakan Kitab Undang-Undang yang cendrung 

meniru pandangan Code penal perancis, yang sangat banyak dipengaruhi oleh sistem 

Hukum Romawi. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai jembatan sejarah  antara 
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ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan 

perkembangan Histori awal tentang Defamation di masa Romawi kuno.  

 Dalam KUHP pencemaran nama diistilahkan sebagai Penghinaan/penistaan 

terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku I  KUHP yang diatur secara 

Umum pada Pasal 310 Ayat 1, Pasal 311 Ayat 1, Pasal 315, dan Pasal 317 Ayat 1, 

Pasal 318 ayat 1 KUHP Pidana. Dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No 

11 Tahun 2008  (  Informasi Dan Transaksi Elektronik), dan Undang-Undang 32 

Tahun 2002 ( Undang-Undang Penyiaran). Dan Undang- Undang No 9 Tahun 1998 

(Undang-Undang Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum). 

H.  Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik 

1.  Menurut Hukum Formal 

   Apabila kita meninjau dalam perspektif hukum pidana tentang Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik, maka ada aturan hukum umum (lex generali), dan aturan 

hukum khusus (lex specialis): 

1. Lex Generali (Aturan Umum) 

a.  Menuduh, diatur dalam Pasal 310-313 KUHP 

b.  Menghina, diatur dalam Pasal 314-316 KUHP 

c.  Pengaduan Palsu, diatur dalam Pasal 317 KUHP 

d.  Prasangka Palsu, diatur dalam Pasal 318 KUHP 

e.  Membuka Rahasia, diatur dalam Pasal 322-323 KUHP. 

   ( Hamzah, 1990: 124-128) 

2.   Lex Specialis (Aturan Khusus) 
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a. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi           

Elektronik (ITE). 

b.  Undang-Undang  No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

c.   Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Hak-Hak          

Berpendapat Dimuka Umum.  

2. Menurut Hukum Islam 

 Dalam sudut pandang Islam, Islam memandang bahwa Pencemaran nama baik 

adalah suatu perbuatan yang sangat keji, sesama muslim dilarang saling menghina, 

memfitnah, dan menjelekan saudara seimannya.pencemaran nama baik dalam Islam 

tidak dijelaskan secara universal, akan tetapi makna pencemaran nama baik di 

rumuskan menjadi tiga bagian, dimana hal ini mencangkup tentang, yaitu: Qudzaf 

(menuduh berzina), memfitnah, dan Ghibah ( mencelah orang)  Al-Qur’an dan 

Hadist menjelaskan tentang ketiga bagian tersebut. 

1. Qudzaf (menuduh berzinah) 

    Qadzaf secara harfiah berarti melemparkan sesuatu. Dan dalam kamus al-

Munawir dalam bentuk fi’il (kata kerja) berarti memfitnah sedangkan dalam bentuk 

masdar (objek) berarti perbuatan fitnah atau pemfitnahan. Istilah qadzaf dalam hukum 

islam adalah tuduhan terhadap seseorang bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan 

zina. Menurut para ulama ada bebrapa pendapat: 

1)   Hanafiyah dan Hanabilah: Menuduh berbuat zina 

 2)    Syafiiyah: Menuduh berbuat zina diiringi dengan ejekan, hinaan, atau celaan. 

 (fi ma’radzit ta’ir) 



48 

 

 

 

 3)    Malikiyah: Menuduh seseorang (muslim dan merdeka) tidak memiliki garis 

keturunan (nasab) dari ayahnya atau kakeknya, dan atau menuduh berbuat zina 

   Dasar Hukum Penuduhan (al-Qadzfu  

               Tentang larangan menuduh dan sanksinya. QS. An-Nuur [24]: 4 

م  ا ل ل ا تق نى جلد  ا با بع شحداء فا جلد هم ث حصنت ثم لم يات ل ي م  ال

العكك هم الفسق   ِِ ا د ابداِ  ش

 “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan 

mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh 

itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat 

selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. 

sabda Rasulullah saw: 

  “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya: Rasulullah saw bersabda: 

Jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu, yaitu menyebabkan kamu 

masuk neraka atau dilaknat Allah. Para sahabatnya berkata: Wahai Rasulullah! 

Apakah tujuh perkara itu? Rasulullah saw bersabda: Menyekutukan Allah, melakukan 

perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan 

hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, dan 

memfitnah perempuan-perempuan yang baik melakukan perbuatan zina”. (HR. 

Bukhari) 

2.  Memfitnah, dan ghibah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama islam, dan 

dimana perbuatan tersebut adalah suatu prilaku yang tercela, hukuman dari jarimah 

tersebut itu di tentukan oleh suatu pengusaha, atau pemerintah yang ada di tempat 

seorang pelakunya tersebut, jarimah yang di maksud adalah jarimah Takzir. 
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3. Ghibah, kata imam nawawi adalah menyebutkan kejelakan orang lain disaat ia tidak 

ada saat pembicaraan, lebih lanjut imam nawawi menjelaskan bahwa Ghibah suatu 

perbuatan yang amat jelek, namun tersebar dikhalayak ramai, ghibah memang 

membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah 

sesuatu yang ia tidak suka untuk di pendengarkan orang lain. Perbuatan ghibah 

hukumnya haram dan termasuk dosa besar. (Al adzhar hal.597) 

 

 


