
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

A. Pengertian Tindak Pidana 

Perbuatan Tindak pidana adalah sebuah istilah yang menjadi pengertian 

dasar di dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan sebuah istilah 

untuk pengertian yuridis. Pengertiannya secara  yuridis formal, segala 

tingkah laku yang perbuatannya melanggar undang-undang pidana 

merupakan bentuk dari tindak kejahatan. Maka dari itu  segala bentuk 

perilaku dan perbuatan yang telah tercantum di undang-undang bahwa telah 

ditentukan dilarang harus dihindari dan akan dikenakan pidana bagi 

siapapun yang melanggarnya. Jadi, setiap warga Negara berkewajiban 

untuk menaati apapun kewajiban-kewajiban serta larangan- larangan 

sebagaimana yang telah dicantumkan dalam undang-undang, peraturan-

peraturan oleh pemerintah, di tingkat pusat maupun daerah. Tindak pidana 

memiliki istilah lain yaitu “strafbaar feit” yang memiliki arti “strafbaar” 

adalah dapat dihukum sedangkan “feit” diartikan sebagian dari suatu 

kenyataan yang jika digabungkan menjadi bagian dari kemyataan yang 

dapat dihukum.1  

1 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet.4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2011). Hlm. 181. 
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Perbuatan tindak pidana adalah segala bentuk perilaku manusia yang 

telah dirumuskan  dan tercantum dalam peraturan perundang-undang, yang 

perilaku tersebut melawan hukum, oleh sebab itu patut untuk dijatuhi sanksi 

dipidana serta dilakukan dengan kesalahan. Orang yang telah melakukan 

perbuatan yang melawan hukum tersebut wajib bertanggungjawab atas 

perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.2 Profesor 

Pompe mengatakan bahwa “starfbaar feit” secara teoritis dianggap sebagai 

suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang 

dilakukan oleh seorang pelaku yang didalamnya mengandung unsur- unsur 

kesalahan dikarenakan melakukan perbuatan yang dilarang serta 

bertentangan dengan Undang- undang kemudian diancam dengan hukuman 

pidana yang tidak lain tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan 

umum serta memelihara tertib hukum.3 

Di Negara Indonesia memiliki suatu konsep hukum yang memiliki 

perbedaan dalam penyebutan istilah tindak pidana. Berbagai macam istilah 

tersebut adalah delik dan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. 

Sedangkan jika di dalam bahasa Belanda, istilah tindak pidana disebut 

stafbaarfeit  atau delict. Stafbaarfeit merupakan sebuah istilah yang 

terdapat pada WvS Belanda (KUHP), namun belum ada kejelasan secara 

2 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia Jakarta, 

2001). Hlm. 22 
3 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, Hlm 182 
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resmi tentang arti dari istilah tersebut oleh karena itu para ahli hukum lah 

yang berusaha memberikan arti pada istilah tersebut.4 Beberapa ahli 

maupun sarjana memberikan pendapat terkait tindak pidana yaitu : 

1. Menurut Roeslan Saleh, suatu perbuatan tindak pidana merupakan 

segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan serta tata 

ketertiban umum di masyarakat kemudian menjadi perbuatan yang 

melanggar aturan hukum. 

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu perbuatan tindak pidana  

merupakan perbuatan yang oleh seorang yang melakukannya atau 

pelaku dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan kesalahannya. 

3. Menurut Tresna, suatu peristiwa pidana adalah seluruh rangkaian 

perbuatan serta tingkah laku manusia yang dianggap melanggar 

norma, aturan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang kemudian dikenakan tindakan penghukuman.5 

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana 

Penjabaran suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang 

dapat diketahui adalah sesuatu tindakan yang dilakukan oleh manusia, dan 

tindakan itu yang dilakukan oleh seseorang itu diyakini telah melanggar 

4 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori 

Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (Raja Grafindo :Jakarta, 2002), hlm. 67. 
5Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 2003), 

hlm 53 

Vivi Laras Sati. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Berdasarkan Pasal 28  
Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
UIB Repository©2019



Undang-undang. Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), 

tindak pidana terdiri dari 2 unsur yaitu Unsur subjektif dan unsur objektif.  

Unsur subjektif merupakan unsur yang sudah melekat pada diri pelaku 

termaksud dengan apa yang sudah terkandung dalam pemikiran dan hatinya 

serta  memiliki hubungan dengan pelaku. Sedangkan unsur objektif 

merupakan unsur yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh 

pelaku pada keadaan tertentu. Unsur Subjektif dalam tindak pidana adalah 

:6 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan si pelaku (Dolus atau Culpa); 

b. Pasal 53 ayat 1 tentang Voornemen atau maksud pada suatu 

percobaan atau pogging tindak pidana; 

c. Oogmerk atau memiliki macam-macam maksud seperti yang 

terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pemalsuan, 

pencurian, pemerasan, penipuandan lain-lain; 

d. voorbedachte raad atau merencanakan terlebih dahulu untuk 

melakukan tindak pidana contohnya yang terdapat di dalam 

kejahatan pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 

pidana menurut Pasal 308 KUHP; 

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:7 

6 P.A.F Lamintang, Op.Cit, Hlm. 193 
7 Ibid, Hlm 194 
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a. Wederrechtelicjkheid bersifat melanggar hukum; 

b. Kualitas dari si pelaku, contohnya pada Pasal 415 KUHP yakni 

keadaan dimana sebagai seorang pegawai negeri melakukan 

kejahatan jabatan atau pada Pasal 398 KUHP keadaan dimana 

sebagai komisaris atau pengurus dari suatu Perseroan Terbatas di 

dalam kejahatannya; 

c. Kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat antara suatu tindak 

pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak 

pidana sebagai berikutt : 

a) Hukum mengancam dengan pidana;  

b) Bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku; 

c) Dilakukan oleh orang yang bersalah; 

d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. 

Selanjutnya di bawah ini merupakan pendapat beberapa ahli 

hukum mengenai tindak pidana ( strabaar feit ) dan mengenai unsur- 

unsurnya di dalamnya. Terbagi atas dua golongan yaitu golongan 

pertama disebut “aliran monistis” dan kemudian golongan kedua 

disebut “aliran dualistis “. Golongan monistis atau pertama adalah :8 

Simons mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah :  

8 Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Cet. 1 (Jakarta : 

Yarsif Watampone, 2010), Hlm. 117 
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a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (secara negatif atau 

positif), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);  

b. Perbuatannya diancam dengan pidana (Stratbaar gesteld); 

c. Perbuatan yang melawan hukum (onrecht matig); 

d. Perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan (met schuld in 

verband staand); 

e. Pelaku yang melakukan adalah orang yang mampu 

bertanggungjawab (toerekenings vat baar persoon). 

Van Hamel mengemukakan unsur-unsurnya tindak pidana adalah :9 

a. Perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam peraturan 

perundang-undangan;  

b. Perbuatan yang melawan hukum;  

c. Mengandung unsur kesalahan; 

d. Perbuatan tersebut patut untuk dijatuhkan pidana dipidana. 

Emezger mengemukakan pendapatnya “Tindak pidana adalah 

keseluruhan syarat untuk adanya pidana” unsur-unsur yang terkandung 

dalam tindak pidana adalah : 

a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau 

membiarkan); 

9 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 346 
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b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang 

subyektif); 

c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang; 

d. Diancam dengan pidana. 

Selanjutnya menurut “aliran dualistis” mengemukakan  tentang syarat 

pemindanaan yaitu :  

H.B. Vos mengemukakan bahwa untuk syarat-syarat pidananya adalah: 

a.  Perbuatan yang dilakuan oleh manusia. 

b. Dan perbuatan tersebut memiliki ancaman pidana sesuai 

dengan undang-undan. 

Moeljatno menyatakan pendapat tentang “perbuatan pidana”  

merupakan perbuatan yang bagi yang melanggar larangan atau aturan 

maka akan diancam dan dijatuhi dengan hukum pidana. Unsur-unsur 

dari tindak pidana agar dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana 

adalah :10 

1. Sebuah perbuatan (baik dilihat dari akibat maupun kelakuan); 

2. Perbuatan karena disertai keadaan tertentu atau hal ikhwal; 

3. Suatu keadaan tambahan yang dapat memperberat hukuman 

pidana; 

10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), Hlm.69 
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4. Memiliki unsur melawan hukum yang bersifat subjektif dan 

objektif; 

C. Jenis- jenis Tindak Pidana 

Sesuai dengan sistem di dalam KUHP, dibedakan atas 2 (dua) yaitu di 

dalam Buku II yaitu kejahatan dan di dalam Buku III yaitu pelanggaran. 

Pengertian kejahatan adalah segala bentuk perbuatan yang oleh masyarakat 

dianggap bertentangan dengan keadilan meskipun perbuatan tersebut belum 

ada peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan pidana atau 

aturan hukumnya. Sedangkan pengertian dari pelanggaran adalah bentuk 

perbuatan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan 

namun oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena telah 

diatur atau tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau aturannya 

sudah diberlakukan. Dikutib oleh Moeljatno pendapat  menurut M.v.T 

(Memorie van Toelichting) yang mengatakan definisi dari kejahatan atau 

dengan istilah lain “rechtsdelicten” adalah segala bentuk perbuatan yang 

dirasa bertentangan dengan tata hukum meskipun undang-undang belum 

atau tidak menentukannya sebagai perbuatan pidana. Sedangkan definisi 

dari pelanggaran atau dengan istilah lain “wetsdelicten” adalah segala 

bentuk perbuatan yang sifatnya melawan pada aturan yang telah dibuat.11 

11 Ibid, hlm. 78 
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Pembagian pada kadar hukuman atas kejahatan dan tindakan 

pelanggaran adalah berdasarkan pada berat atau ringannya hukum pidana 

yang dijatuhkan. Ancaman pidana pada tindakan kejahatan relatif lebih 

berat dibandingkan kejahatan pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut 

dapat dilihat dari :  

a) Pasal 53 KUHP yaitu percobaan tindak pidana, percobaan dalam hal 

pelanggaran tidak dipidana, sedangkan kejahatan yang dapat 

dipidana. 

b) Mengenai pembantuan dalam tindak pidana, pembantuan pada saat 

melakukan pelanggaran tidak dipidana sedangkan ketika 

melakukannya untuk tindak pidana kejahatan dapat dipidana.  

c) Ketentuan tenggang waktu daluwarsa, baik dalam hal hak maupun 

kewajiban untuk melakukan pidana bagi tersangka dalam hal 

pelanggaran lebih pendek daripada kejahatan. 

d) Perbarengan perbuatan tindak pidana atau dengan istilah lain 

concursus, memiliki sistem penjatuhan pidana yang lebih diperberat 

pada kejahatan dibanding dengan pelanggaran. Berikut ini 

merupakan beberapa klasifikasi tentang tindak pidana yaitu :12 

a. Delik formil atau tindak pidana formil merupakan sebuah tindak 

pidana yang dalam hal perumusannya lebih menitik beratkan 

12 I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010). Hlm.47 
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pada segala perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-

undangan. Yang berarti tidak menjadi masalah tentang 

bagaimana akibat dari perbuatan seseorang asalkan ia 

melakukan perbuatan yang sesuai dengan rumusan dalam delik 

maka seorang tersebut telah diyakini melakukan tindak pidana. 

Sebagai contoh : pada Pasal 362 KUHP yaitu pasal mengenai 

tindak pidana pencurian, yang pada rumusannya adalah sebagai 

perbuatan yang dalam wujudnya mengambil barang yang bukan 

miliknya tanpa mempersoalkan atau memikirkan akibat tertentu 

dari pengambilan barang tersebut.  

b. Delik materiil atau tindak pidana materiil adalah tindak pidana 

yang pada rumusannya lebih dengan menitik beratkan pada 

akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini 

baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara 

melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contohnya 

pada Pasal 338 KUHP yaitu tentang tindak pidana pembunuhan, 

yang pada rumusannya merupakan perbuatan yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa seorang lainnya atau mati. 

c. Delik dolus atau tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang 

didalamnya mengandung rumusan dengan unsur kesengajaan. 

Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana 

pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan juga pada Pasal 
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187 KUHP tentang tindakan secara sengaja untukmembakar 

atau menyebabkan peletusan atau banjir.  

d. Delik culpa atau tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang  

pada rumusannya termuat unsur kealpaan. Contohnya pada 

Pasal 359 KUHP mengenai sebuah tindakan yang mengandung 

unsur kealpaan kemudian tindakan tersebut menyebabkan orang 

lain mengalami luka ataupun kematian 

e. Delik comissionis atau tindak pidana Comissionis yaitu tindak 

pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif merupakan 

perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya 

gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 

362, 338, dan 378 KUHP.  

f. Delik Omisionis atau tindak pidana Omisionis merupakan 

tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu terhadap 

sesuatu yang diharuskan. Pengabaian suatu kewajiban hukum 

merupakan sebuah tindakan pada rumusan delik ini.13 

Contohnya pada Pasal 531 KUHP tentang pelanggaran karena 

tidak memberikan pertolongan pada seorang yang 

membutuhkan pertolongan. Contoh peristiwanya adalah seorang 

bayi yang sengaja tidak diberi makan oleh ibunya, kemudian 

13 Ibid, hlm.48 
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bayi tersebut mati karena kelaparan. Maka sang ibu dari bayi 

tersebut telah dinyatakan membunuh bayinya dan daoat 

dikenakan pasal 338 KUHP. 

g. Delik aduan atau tindak pidana aduan timbul yang bisa timbul 

karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban 

yang dirugikan. Contohnya pada Pasal 310 KUHP tentang 

pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak 

pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP 

dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari 

siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut 

secara hukum.  

h. Tindak Pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana 

yang memiliki ciri perbuatan yang dilarang berlangsung secara 

terus menerus. Contohnya pada Pasal 333 KUHP adalah tentang 

merampas kemerdekaan seseorang. 

i. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 

artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya 

telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung 

pengertian yurudis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 

tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat 

maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam 

bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang 
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bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 

rumusan. Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang 

meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat 

maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk 

pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat adalah Pasal 

340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang 

memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh 

tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang 

pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya 

yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada 

subyek hukumnya : seorang ibu).  

2. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian 

A. Pengertian Ujaran Kebencian 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam artian menurut hukum yaitu 

tindakan komunikasi dalam bentuk hasutan, provokasi ataupun hinaan yang 

dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok kepada individu atau 

kelompok yang lain terkait berbagai aspek seperti warna kulit, ras etnis, 

gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat didefinisikan sebuah tindakan 

yang bertujuan untuk menyulut dan menyebarkan kebencian dari sebuah 

kelompok kepada kelompok lain yang dikeluarkan melalui ucapan dan/atau 

tulisan yang dibuat seseorang di muka umum yang pada biasanya karena 
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perbedaan pada ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan 

orientasi seksual.14 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah sebuah istilah yang 

memiliki kaitan yang erat dengan minoritas dan juga masyarakat asli 

penduduk setempat dengan jumlah yang lebih sedikit disbanding dengan 

pendatang, kemudian menimpa pada suatu komunitas tertentu dan dapat 

menyebabkan kelompok yang tertimpa Ujaran Kebencian sangat menderita, 

sedangkan orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan 

ujaran-ujaran pada umumnya, didalam Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

tersebut mengandung penyerangan, kebencian, berkobar-kobar, dan 

provokasi. Segala bentuk ujaran memiliki perbedaan dikarenakan 

berbedanya niat atau tujuan dari suatu perilaku ujaran kebencian yang 

memang pada intinya bermaksud pada dampak yang akan ditimbulkan, baik 

pada dampak yang terjadi secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung 

(berhenti pada niat). Ujaran yang dilakukan dan disampaikan dengan 

perasaan atau kondisi yang penuh semangat dan menggebu-gebu dapat 

diyakini bisa mendorong bagian dari kelompoknya atau pengikutnya untuk 

melakukan tindakan yang mengandung unsur kekerasan yang kemudian 

14 Tjipta Lesmana, “Hate Speech, Kenapa diributkan?” Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia” 
tersedia di: http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uph-bekerjasama-dengan-

kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”. Diakses pada tanggal 22 oktober 
2018. 
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dapat menyakiti orang atau kelompok lain, jika hal ini terjadi maka bisa 

dikatakan sebuah ujaran kebencian tersebut telah berhasil dilakukan.15 

B. Jenis-Jenis Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

Bentuk dari Ujaran Kebencian (Hate Speech) bisa berupa tindak pidana 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :  

a. Penghinaan  

R. Soesilo mengatakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul 

Kitab Undang- UndangHukum Pidana (KUHP) serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 

310 KUHP, yang menyatakan bahwa penghinaan merupakan 

sebuah tindakan yang menyerang nama baik dan kehormatan dari 

seserang. Biasanya orang yang dihina atau diserang memiliki 

perasaan malu.16 Objek dari penghinaan tersebut adalah martabat 

atau rasa harga diri seseorang terkait nama baik orang yang sifatnya 

individual maupu kelompok. 

b. Pencemaran Nama Baik  

15 M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian 
(Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”. Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3(2015) 
hlm 345-346  
16 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal, 

(Politea: Bogor, 1991), hlm 225 
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Dalam KUHP pencemaran nama baik disebut dengan defamation 

yang merupakan sebuah tindakan menyatakan sesuatu baik dalam 

bentuk lisan maupun tulisan sebagai sebuah cara agar tercemarnya 

kehormatan atau nama baik dari seorang tersebut.  

c. Penistaan  

Penistaan merupakan suatu perilaku yang dapat sebagai pemicu 

terjadinya tindakan kekerasan dari pelaku maupun korban yang 

biasanya merupakan sebuah tindakan dengan bentuk tulisan, 

perkataan maupun sebuah pertunjukan yang dilarang, sedangkan 

pengertian penistaan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan 

segala bentuk perbuatan yang mempunyai maksud untuk memberi 

tahu atau menyiarkan pada khalayak umum atas tuduhan dari suatu 

perbuatan tertentu yang dituju pada seseorang atau kelompok 

tertentu. Tuduhan yang dituju pada seseorang atau kelompok 

tertentu tersebut tidak hanya perbuatan seperti berzina, mencuri, 

membunuh dan sebagainnya, akan tetapi cukup dengan perbuatan 

biasa yang bersifat memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat 

diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa 

seseorang yang melakukan penistaan dengan gambar atau sebuah 

surat dapat dituntut dengan pasal ini 

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan 
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Perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat membuat 

tersinggungnya perasaan orang lain. Dalam KUHP, pengaturan 

mengenai perbuatan ini diatur dalam Pasal 335 ayat (1) yaitu : 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (1) 

Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain 

supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, 

dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun 

perlakuan yang tak menyenangkan,atau memakai ancaman 

kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak 

menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun 

oranglain. (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya 

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan 

ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.”17 

 

Maksud dari pasal ini adalah bagi seorang yang melakukan 

tindakan yang mengandung unsur tindakan tidak menyenangkan 

akan dijatuhi pidana selama paling lama satu tahun penjara atau 

dikenakan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

e. Memprovokasi  

Menurut KBBI kata memprovokasi memiliki arti suatu kegiatan 

yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kelompok lain 

dengan tujuan untuk membangkitkan atau membuat orang lain 

merasa marah yang biasanya dilakukan dengan cara memancing 

amarah, menghasut, yang kemudian membuat orang yang terhasut 

17 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Pasal 310  
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menjadi jengkel sehingga dapat menyebabkan orang tersebut 

mempunyai pikiran negatif dan emosi.18  

f. Menghasut  

R.Soesilo mengatakan pendapatnya bahwa menghasut memiliki arti 

agar seseorang dapat berbuat sesuatu maka orang tersebut harus 

diajak, di dorong dan di bangkitkan semangat orang tersebut. Di 

dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. 

Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” 

akan tetapi bukan “memaksa”.19 Pasal 160 KUHP merupakan aturan 

pidana mengenai hasutan atau menghasut.  

g. Menyebarkan Berita Bohong  

R.Soesilo menyatakan pendapatnya mengenai tindakan 

menyebarkan berita bohong atau disebut hoax adalah menyiarkan, 

menyebarkan, mempertontonkan kabar atau berita yang belum 

dapat dipastikan kebenarannya atau dapat dinyatakan sebagai kabar 

bohong yang tidak hanya sebuah kabar kosong, namun kejadiannya 

yang tidak benar atau mengada-ada dapat dikatakan berita bohong.20 

18 http://kbbi.web.id/provokasi&ei / ,tgl 29 Oktober , pukul 21.00 
19 R.Soesilo,Op.Cit,hlm 136 
20 Ibid,hlm 269 
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Tindakan yang telah dijabarkan di atas dapat menimbulkan konflik 

sosial yang berujung pada kekerasan dan penghilangan nyawa.21 

C. Aspek- aspek Ujaran Kebencian 

Tujuan dari tindakan ujaran kebencian (Hate Speech) adalah untuk 

menyulut kebencian dan melakukan penghasutan kepada individu 

dan/atau kelompok masyarakat pada bermacam-macam komunitas 

terdiri dari aspek-aspek berikut ini : 

a. Suku ;  

Menggiring dukungan oleh khalayak umum, yang dilakukan 

dengan cara menghasut dan mengajak untuk melakukan 

kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya 

konflik sosial antar suku.  

b. Agama;  

Melakukan penghinaan didasarkan atas agama dengan cara 

melakukan hasutan dengan tujuan untuk melakukan 

diskriminasi, kekerasan, permusuhan.  

c. Aliran keagamaan;  

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk 

melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di 

Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, 

21 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Jakarta, 

2015, hlm 13 
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dengan maksud untuk menghasut oranglain agar melakukan 

kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.  

d. Keyakinan/kepercayaan; 

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada 

keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya 

diskriminasi antar masyarakat. 

e. Ras; 

Menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena 

memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan 

berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau 

pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.  

f. Antar golongan; 

Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk 

dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan 

kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.  

g. Warna kulit;  

Mempertunjukan rasa benci atau kebencian terhadap perbedaan 

warna kulit kepada orang lain yang kemudian hal ini dapat 

mengakibatkan pengurangan, pengurangan pengakuan dan  

pencabutan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. 

h. Etnis;  
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Mempertunjukkan rasa benci atau kebencian pada orang lain 

karena perlakuan yang berbeda, memberikan batas dan memilih 

orang lain berdasarkan pada etnis atau golongan tertentu yang 

berakibat sama pada pembedaan warna kulit. 

i. Gender;  

Bentuk-bentuk yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin yang 

berorientasi pada pengucilan, pembedaan atau pembatasan 

dengan tujuan untuk menghapuskan dan mengurangi pengakuan 

serta manfaatnya dalam penggunaan hak asasi manusia. 

j. Kaum difabel;  

Mempertunjukkan rasa benci atau kepencian pada kaum difabel 

dengan memberikan batasan pada kaum tersebut yang membuat 

kaum difabel mengalami kesulitan, hambatan, bahkan 

pembatasan dan kehilangan haknya. 

k. Orientasi seksual, ekspresi gender;  

Membangun rasa benci atau kebencian pada orang lain yang 

memiliki perbedaan pada orientasi seksualnya sehingga kaum 

tersebuut terdiskriminasi. 

D. Media atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindakan ujaran 

kebencian 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada penyebaran atau 

pengaplikasiannya dilakukan melalui beberapa sarana atau media yang 
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pada biasanya mengandung unsur yang mengutarakan ujaran 

kebencian, yaitu : 

a) Kampanye yang berupa tulisan ataupun orasi; 

Kampanye merupakan sebuah kegiatan untuk menyatakan atau 

menyampaikan pikiran dan gagasan di muka umum, yang biasanya 

dilakukan melalui lisan atau secara langsung ataupun dalam bentuk 

tulisan, dengan tujuan agar terhasutnya orang lain untuk melakukan 

tindakan kekerasan, yang berujung pada permusuhan. 

b) Spanduk, banner dan pamflet;  

Sebuah media atau benda yang didalamnya berisi tulisan ataupun 

gambar yang didalamnya terkandung pernyataan ujaran kebencian 

kemudian ditempelkan atau dipertunjukkan di depan umum dengan 

tujuan agar terjadi diskriminasi dan permusuhan, 

c) Situs Jejaring media sosial; 

Ujaran kebencian (Hate Speech) di era digitalisasi dilakukan 

melalui media elektronik dan media massa cetak yaitu : 

1) Melakukan kegiatan transmisi, distribusi atau menyebarkan 

informasi dan dokumen eleketronik sehingga membuat informasi 

elektronik dan dokumen elektronik yang memuat konten 

pencemaran nama baik dan penginaan tersebut dapat diakses oleh 

khalayak umum.  
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2) melakukan penyebaran berita yang tidak benar atau berita bohong 

dengan tujuan untuk menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian 

antar individu atau kelompok tertentu yang didasarkan atas agama, 

suku, rasa serta antar golongan. 

d) Menyampaikan pendapat di depan umum; 

Adalah sebuah kegiatan yang menyatakan pendapatnya di depan 

umum namun pendapat tersebut merupakan sebuah hasutan untuk 

orang lain agar melakukan kekerasan, permusuhan dan diskriminasi 

kepada kelompok atau individu lainnya. 

e) Ceramah dengan unsur keagamaan; 

Merupakan kegiatan yang berbau keagamaan atau berdakwah 

namun diselipkan unsur hasutan agar saling bermusuhan dengan 

cara membedakan penyampaian dengan yang sesuai pada kitab suci 

masing-masing agama. 

f) Media elektronik dan media massa; 

Melakukan kegiatan penyebaran informasi melalui media elektronik 

yang mengandung unsur ujaran kebencian sehingga dapat diakses 

oleh khalayak umum. 

E. Ketentuan mengenai Ujaran Kebencian di beberapa Negara dan 

Indonesia 

Pada negara Rusia, dikenal istilah  "perselisihan"  yang jika ada individu 

atau kelompok yang melanggarnya maka akan dikenakan hukuman pidana 
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ataupun perdata. Namun, istilah pada Negara Rusia ini dalam hukum 

Belarusia disebut sebagai "menghasut kebencian atau perselisihan ...",22 

Kemudian pada negara Herzegovina dan Bosnia tidak memiliki istilah atau 

konsep perihal kejahatan yang mengandung unsur kebencian, undang-

undang pada negara Bosnia hanya merujuk pada provokasi konflik yang 

telah tertuang pada pasal 150 KUHP Negara Bosnia. Sedangkan di 

Portugal, hal yang berhubungan dengan "gangguan kedamaian" hanya 

dicantumkan pada tindakan yang terkait dengan agama secara spesifik. 

Yaitu tentang gangguan yang melanggar hukum dikarenakan pada saat 

melakukan layanan keagamaan dilakukannya penghinaan terhadap 

seseorang atas dasar fungsi keagamaan seseorang atau kelompok atau 

agamanya.23 Sedangkan di Negara Indonesia,  Komnasham atau singkatan 

dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memiliki buku saku untuk 

penanganan ujaran kebencian (Hate Speech) karena ujaran kebencian 

merupakan perilaku yang sangat berbahaya, berikut ini adalah dampak yang 

terjadi yaitu: 24 

1. Dapat merendahkan derajat manusia lainnya. Karena manusia adalah 

ciptaan Tuhan dan merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna, 

22 In OSCE hate criminal aw, hlm.37   
23 Terjemahan) Alexander verkhovsky, “criminal law on hate crime incitement to hatres and Hate 
Speech in OSCE participating states”, SOVA center for information and analysis, 2016. Hlm.36   
24 KOMNASHAM RI, Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech), Jakarta: KOMNASHAM, 2015, 

hlm. 3   
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maka tidak dibenarkan bagi seorangpun untuk merendahkan manusia 

lainnya. 

2. Dapat membuat timbulkan kerugian materiil dan korban yaitu manusia.  

Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa korban karena kekerasan 

atau pendiskriminasian identitas menunjukkan angka yang lebih besar 

daripada kekerasan lainnya. 

3. Dapat membuat timbulnya konflik antar sesama. Sebuah tindakan yang 

menghasut untuk saling membenci dan bermusuhan antar individu 

maupun kelompok dapat menimbulkan konflik yang semula antar 

individu menjadi meluas antar kelompok.  

4. Dapat membuat dampak pada musnahnya suatu kelompok atau 

genosida. Perilaku yang menghasut agar timbulnya rasa benci dan 

permusuhan ini bisa menimbulkan diskriminasi, pengucilan, 

stereotyping atau pelabelan, stigma yang buruk bahkan kekerasan. Pada 

tingkan yang paling parah adalah dapat menimbulkan pembakaran 

kampung atau genosida dan pembataian etnis pada kelompok yang 

menjadi sasaran dan tujuan tindakan ujaran kebencian.25 

3. Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

A. Pengertian Informasi Elektronik, Teknologi Informasi, dan 

Transaksi Elektronik 

25 Ibid, hlm 4 
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Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang 

No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 

1 ayat 1 menyatakan bahwa :  

“informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 

gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data Interchange 

(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, 

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, 

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”26  

 

Selain transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah salah 

satu dari beberapa hal yang pengaturannya secara substansial dalam  

Undang – Undang ITE. Dalam perkembangan dan pemanfaatan 

informasi elektronik saat ini sudah dirasa sangat memebrikan banyak 

manfaat dan kenyamanan. Contoh nya adalah pada penggunaan email 

dapat mempermudah setiap orang untuk melakukan komunikasi 

meskipun memiliki jarak yang cukup jauh. Tidak hanya itu, manfaat 

informasi elektronik juga bisa dirasakan oleh pengusaha- pengusaha 

kecil yang mendistribusikan barangnya melalui internet. Manfaat 

informasi elektronik juga bisa dirasakan pada kalangan pemerintahan 

yakni seperti pada lembaga pemerintahan yang menggunakan informasi 

elektronik untuk kegiatan pengendalian fungsi pemerintah serta 

26 Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 

2016, Ps. 1 ayat (1) 
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melakukan pengawasan. Pada perkembangannya teknologi informasi 

digunakan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya praktik 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa 

instansi pada pemerintahan. Instansi pemerintahan yang sudah 

menyelenggarakan dan melakukan system nobody – contact, adalah 

instansi Kemenkumham atau Kementrian Hukum dan HAM yang 

melakukannya pada proses pengangkatan pejabat notaris dan PPAT 

atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal ini membuat prosesnya menjadi 

lebih privasi dan rahasia dikarenakan pengumummannya tidak di 

masukkan dalam media massa atau cetak sehingga tidak dapat diakses 

oleh sipil maupun TNI/Polri. Calon pendaftar mengirimkan berkasnya 

melalui loket yang sudah disediakan oleh instansi. Pada KPU atau 

Komisi Pemilihan Umum, juga telah secara otomatis memanfaatkan 

informasi elektronik untuk melakukan pengawasan pada sistem 

kerjanya.27 

Definisi dari Teknologi Informasi telah dijelaskan dalam Pasal 

1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik yaitu : 

“Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk 
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, 

27 Raida L. Tobing,  Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hlm. 20 
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mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan 

informasi.”28 

 

Teknologi Informasi merupakan sebuah perkembangan lebih 

lanjut dari teknologi komputer  yang merupakan perpaduan dengan 

teknologi telekomunikasi. Secara Internasional kata “informasi” telah 

disepakati memiliki definisi “hasil dari pengolahan data” yang pada 

prinsipnya telah memiliki value atau nilai yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan data dalam bentuk mentah. Teknologi informasi 

pertama yang telah dapat melakukan proses pengolahan data menjadi 

informasi elekronik adalah computer.29 

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 angka 2 Undang – 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik bahwa pengertian atau yang dimaksud dengan Transaksi 

Elektronik merupakan sebuah perilaku atau perbuatan hukum yang pada 

prosesnya melakukan perbuatannya melalui komputer atau jaringan 

komputer maupun media elektronik lainnya.30 Dalam proses 

penyelenggaraan transaksi elektronik yang notabene merupakan 

perbuatan hukum dilakukan pada ruang lingkup privat maupun publik. 

Dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik ataupun kegiatan yang 

28 Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 

2008, Ps. 1 ayat (3) 
29 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum 

Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi BPHN Tahun 2004, hlm. 25. 
30 Raida L. Tobing, Op.Cit, hlm. 22. 
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menggunakan media elektronik, diharapkan penggunanya berprilaku 

dengan itikad baik pada saat melakukan interaksi pada pengguna 

informasi elektronik lainnya karena pemerintah telah memiliki aturan 

tentang peroses penyelenggaraannya.31 

B. Pengertian Media Elektronik dan Media Sosial 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) media elektronik 

merupakan sarana media massa yang digunakan pada alat-alat 

elektronik yang modern yakni televisi, computer, radio , handphone dan 

sebagainya yang memuat data-data untuk disebarkan dan diakses 

dengan sebuah energi elektromekanikal.32 

Media sosial merupakan bagian dari fenomena dalam dunia 

komunikasi yang membawa dampak positif maupun negatif dalam 

kehidupan masyarakat, media sosial memudahkan masyarakat dalam 

mengedarkan pesan atau saling berkirim pesan satu sama lain dalam 

jarak yang jauh. Contoh fasilitas media sosial yang saat ini banyak 

digunakan adalah facebook, twitter, whatsapp dan sebagainya. 

Masyarakat sebagai pengguna media sosial disebut dengan masyarakat 

maya (virtual/cyber community) yang memiliki arti  kehidupan 

bermasyarakat yang tidak bisa diindera secara langsung melalui alat 

31 Ibid, hlm. 23. 
32 Hasan Alwi, KBBI Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka), 2007 
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indera manusia, namun dapat disaksikan serta dirasakan sebagai sebuah 

realitas.33 

C. Jenis-Jenis Media Sosial 

Media seosial merupakan media yang secara substansial mengubah 

cara berkounikasi antar masyarakat. Media sosial terbagi atas beberapa 

jenis, yaitu :34 

1) Collaboration Project 

Media sosial yang memungkinkan khalayak untuk 

membuat konten serta konten yang telah dibuat dapat 

diakses secara global. Collaboration project  terbagi atas 

dua subkategori dalam media sosial yaitu bookmark social 

dan Wiki. Wiki merupakan suatu situs yang dapa 

memungkinkan para penggunanya untuk menghapus, 

mengubah, dan menambahkan konten – konten berbasis 

teks atau tulisan. Wikipedia merupakan wiki yang 

keberadaanya paling popular pada jagat internet. 

Kemudian pada subkategori yaitu aplikasi bookmark 

social adalah sebuah aplikasi yang keberadannya 

memungkinkan untuk dikumpulkannya konten yang 

33 Nurudin, Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi, (Yogyakarta : Buku 

LItera 2012), hlm 41 
34 Ibid Hlm. 54 
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berbasis kelompok melalui link dari internet. Contohnya 

yaitu Ensyclopedia Britanica dan haro. 

2) Blogs  dan  Microblogs 

Blog adalah jenis website yang memiliki fasilitas untuk 

menceritakan pengalaman pribadi, melakukan 

penyampaian opini yang sehat, ataupun membagikan 

kegiatan sehari-hari pemiliknya. Namun pada prakteknya 

website ini banyak digunakan oleh perusahaan besar 

maupun kecil untuk memasarkan produk buatannya. Blog 

digunakan untuk sarana informasi kegiatan yang 

dilakukan idola agar fans dapat mengetahui hal apa yang 

dilakukan idolanya pada sisi entertain. Contoh bloh adalah 

Blogger, Plurk, Wordpress, Kaskus dan Multiply.35 

3)  Content Communities 

Merupakan sebuah konten dengan tujuan untuk berbagi 

foto atau video kepada orang banyak atau orang yang 

dituju. Contohnya yaitu youtube.  

4) Social Networking sites 

Merupakan sebuah situs dalam informasi elektronik yang 

dapat berinteraksi dengan orang banyak atau dapat disebut 

35 Ibid, Hlm. 55 
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situs jejaring sosial. Aplikasi ini memungkinkan para 

pengguna atau yang memiliki akun untuk melakukan 

interaksi dengan seseorang yang telah dikenal atau belum 

dikenal dengan fasilitasnya yaitu dapat membagikan foto, 

video, tulisan serta pesan pribadi antar sesame 

penggunanya. Aplikasi ini juga memberi kebebasan 

penggunanya untuk melakukan sesuai dengan 

keinginannya. Contoh aplikasinya yaitu Facebook, 

Twitter, Blackberry Messenger, Whatsapp, Instagram, 

Line, Yahoo Messanger, dan lainnya36. 

5) Virtual game world  

Merupakan aplikasi game yang dilakukan pada dunia 

virtual atau dunia maya, yang mereplikasikan lingkungan 

dalam game virtual menjadi dalam bentuk 3D, dengan 

user- user sebagai pemain muncul dalam bentuk avatar 

dalam berbagai karakter yang di design atau diatur sesuai 

dengan keinginan pemilik user serta memiliki fasilitas 

dapat melakukan interaksi dengan user lain layaknya pada 

dunia nyata, Contohnya adalah game virtual Mobile 

Legend dan PUBG. 

36 Ibid, hlm. 63 
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D. Ciri-Ciri Media Sosial 

a. Konten-konten yang dibagikan oleh penggunanya tidak 

hanya dibagikan pada seorang melainkan banyak orang 

dan tidak terbatas jumlahnya.  

b. Pesan-pesan yang muncul memiliki isi yang tidak 

memiliki filter atau gerbang penghambat.  

c. Pesan yang disampaikan secara langsung atau online dan 

dapat diterima saat itu juga.  

d. Konten- konten dalam media sosial pada proses 

penerimaanya bisa tertunda ataupun lebih cepat tergantung 

pengaturan dari penggunannya sendiri.  

e. Media sosial memungkinkan penggunanya dapat 

beraktualisasi diri dikarenakan dapat menjadi actor atau 

creator pada akun akun pengguna sendiri.  

f. Di dalam konten yang termuat pada media sosial memiliki 

beberapa aspek secara fungsional yaitu, identitas, berbagi 

(sharing), percakapan (interaksi), kehadiran (eksis), 

reputasi (status), hubungan (relasi) ataupun kelompok 

(group).37 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian 

37 Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI Hlm. 25-27 
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A. Pengertian Pembuktian 

Proses Pembuktian adalah serangkaian proses yang berperan 

penting pada saat proses persidangan di pengadilan dan menjadi sebuah 

proses inti atau hal yang utama dalam menentukan bisa atau tidaknya 

seseorang terdakwa atau pelaku dijatuhi hukuman pidana. Maka dari itu, 

agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang telah 

dilakukannya harus mengupayakan pembuktian sesuai yang telah 

tertera dalam surat dakwaan. Proses pembuktian juga sebagai 

serangkaian proses penentu nasib terdakwa. Terdakwa dapat dinyatakan 

bebas apabila hasil pembuktian terhadap alat bukti yang telah 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak cukup untuk 

membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Hal ini telah sesuai dengan 

yang tertera pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang isinya menyatakan : 

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” 

Menurut Bambang Waluyo mengatakan pendapatnya mengenai 

pembuktian ialah serangkaian proses tentang alat-alat bukti digunakan 

dalam persidangan, dipertahankan ataupun diajukan yang mengacu 

pada hukum acara yang  telah berlaku. Yahya Harahap juga menyatakan 

pendapatnya bahwa pembuktian jika dilakukan peninjauan dari sisi 

hukum acara pidana merupakan sebuah ketentuan dan batas-batas pada 
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sidang di pengadilan dalam rangka mempertahankan dan menjunjung 

kebenaran. Semua pihak yang terlibat dapam proses persidangan harus 

menaati dan terikat pada penilaian alat bukti dan tata cara sesuai dengan 

undang-undang yaitu majelis hakim, jaksa penuntut umum, penasihat 

hukum dan terdakwa. Semua pihak tidak diperkenankan untuk 

bertindak secara leluasa dengan menggunakan caranya sendiri dalam 

melakukan penilaian terhadap pembuktian. Alat bukti yang digunakan 

dan diajukan dalam proses persidangan tidak boleh bertentangan 

dengan aturan hukum yang berlaku. Jika terdakwa ingin 

mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar, maka tidak boleh 

bertentangan dari aturan yang telah digariskan.  

Pengertian dari hukum pembuktian adalah serangkaian perangkat 

kaidah hukum yang didalamnya tekandung unsur aturan mengenai 

pembuktian, yaitu tentang proses penggunaan alat-alat bukti yang 

ketentuannya diakui sah dengan menggunakan prosedur khusus untuk 

mengetahui fakta dalam persidangan. Maka dari itu berdasarkan dari 

yang telah diuraikan perihal pembuktian merupakan hal yang 

diperlukan hanya dalam perkara atau sengketa di pengadilan. 

B. Asas-asas yang berlaku dalam Pembuktian 

1. Asas Kebenaran Materiil merupakan sebuah asas yang 

menghendaki bahwa pada proses pemeriksaan perkara pidana 

di pengadilan hal yang terpenting adalah penemuan tentang 
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kebenaran secara materiil atau kebenaran yang sesungguhnya 

sesuai kenyataan.38 

2. Asas Praduga Tak Bersalah merupakan sebuah asas yang 

menginginkan bahwa setiap orang yang berperkara di 

pengadilan dalam perkara pidana dianggap tidak atau belum 

bersalah sampai putusan pengadilan yang menyatakannya 

bersalah.39 

3. Asas Batas Minimum Pembuktian merupakan sebuah asas 

yang memuat prinsip bahwa untuk membuktikan seorang 

terdakwa bersalah atau tidak harus dipedomani dengan nilai 

cukup atau tidaknya alat bukti yang diajukan, hal ini berarti 

sampai “batas minimum pembuktian” yang dapat dinilai 

cukup sebagai alat bukti untuk menyatakan terdakwa 

bersalah.40 

4. Pengakuan Terdakwa atau Keterangan oleh Terdakwa  

(Confession By On Accused) merupakan sebuah keterangan 

atau pengakuan terdakwa yang dinilai tidak cukup sebagai 

pembuktian untuk kesalahan terdakwa dan hal ini juga tidak 

38 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Universitas Lampung, 

2009) hlm. 14 
39 Ibid 
40 M. Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi kedua, (Jakarta: 

Sinar Grafika) 2006, hlm. 262 
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dapat tidak melenyapkan kewajiban pembuktian. Pada Pasal 

189 ayat (4) KUHAP, mengandung makna dari kata 

pengakuan yang menurut KUHAP adalah pengakuan tidak 

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Maka dari itu 

keterangan terdakwa atau pengakuannya tidak bisa dianggap 

sebagai wujud dari kebenaran yang sejati tanpa menghadirkan 

alat bukti lain.41 

5. Hal- Hal Yang Sudah Diketahui Secara Umum, merupakan hal 

yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut (Notoire 

Feiten Notorius). Hal ini telah termuat dalam Pasal 184 ayat 

(2) KUHAP, dimana memiliki maksud dari pernyataan ini 

adalah terkait hal yang sudah ada secara demikian tidak perlu 

lagi membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam proses 

persidangan. Dalam hal ini merupakan serangkaian 

pengalaman atau kenyataan yang sebenarnya terjadi yang akan 

berakibat hukum yang sama dikarenakan menjadi sebuah 

pengalaman umum atau jika didasarkan dari pengalaman 

hakim bahwa sebuah peristiwa akan mengakibatkan hal yang 

sama.42 

C. Tujuan dan Guna Pembuktian 

41 Ibid, hlm. 254 
42 Ibid,hlm. 255 
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Pembuktian juga memiliki tujuan dan keguanaan bagi seluruh pihak 

yang terlibat pada proses persidangan yaitu sebagai berikut  

1) Pada jaksa penuntut umum, pembuktian merupakan sebuah 

proses untuk memberi keyakinan pada hakim yang 

didasarkan pada alat bukti yang dihadirkan atau diajukan 

untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan 

surat dakwaan.  

2) Untuk penasihat hukum dan terdakwa proses pembuktian 

merupaka sebuah usaha sebaliknya yaitu sebuah usaha untuk 

meyakinkan hakim didasarkan alat bukti yang ada agar 

membebaskan, melepaskan, atau meringankan penjatuhan 

pidana bagi terdakwa. Maka dari itu alat bukti yang 

dihadirkan oleh penasihat hukum wajib menguntungkan 

bagi pihaknya 

3) Untuk majelis hakim proses pembuktian atau dihadirkannya 

alat bukti oleh penuntut umum, penasihat hukum atau 

terdakwa dapat menajdi sebuah dasar dalam memberikan 

putusan bagi terdakwa.  

D. Pengertian Alat Bukti 

Alat- Alat bukti merupakan sejumlah alat yang dihadirkan 

untuk bahan pembuktian yang berhubungan langsung dengan 

sebuah perbuatan pidana dengan tujuan untuk meyakinkan 
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atau sebagai dasar pertimbangan hakim atas suatu tindakan 

yang telah dilakukan oleh terdakwa.  Dalam hal ini, alat bukti 

tindak pidana telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP 

yang didalamnya telah menyebutkan apa saja yang menjadi 

alat bukti yang sah pada pembuktian tindak pidana seusai 

hukum formil yang berlaku. Pasal ini menyatakan bahwa alat 

bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, 

surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 

Maka dari itu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut 

mengenai kelima lata bukti tersebut, berikut ini merupaka 

penjelasan berdasarkan teori yang telah dipelajari oleh 

penulis, yaitu : 

1) Keterangan Saksi 

Merupakan keterangan yang disampaikan langsung 

oleh seseorang yang melihat, mendengar serta 

mengalami sendiri kejadian tindak pidana yang disebut 

sebagai saksi. Sebuah keterangan oleh saksi atau 

kesaksian dapat memiliki kekuatan pembuktian yang 

sah apabila :  

a. Berdasarkan Pasal 1 ayat 27 KUHAP 

menjelaskan bahwa saksi adalah seorang yang 

memberikan keterangan berdasarkan yang ia 
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lihat , alami atau dengar sendiri dan 

memaparkannya.  

b. Dibutuhkan alat bukti yang sah lainnya 

dikarenakan keterangan seorang saksi saja tidak 

cukup  

c. Keterangan yang diberikan tidak dihasilkan dari 

pendapat atas sebuah pemikiran. Harus diberikan 

oleh saksi yang telah mengucapkan sumpah.  

d. Memaparkan keterangannya di pengadilan pada 

proses berlangsungnya persidangan.  

e. Saksi harus bersumpah sebelum memberikan 

kesaksian. 

f. Keterangan yang diberikan oleh saksi adalah 

berdiri sendiri dan dapat dipergunakan sebagai 

alat bukti bila keterangan tersebut bersesuaian 

satu sama lain sehingga dapat menggambarkan 

suatu kejadian tertentu. 

Sebagai dasar yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

maka hakim harus bersungguh-sungguh 

memberikan penilaian terhadap keterangan saksi 

yang dihadirkan sebagai alat bukti di 
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persidangan, maka pertimbangannya adalah 

sebagai berikut yang terdapat dalam pasal 185 

ayat 6 KUHAP yaitu : 

1. Keterangan yang sesuai antara saksi satu 

dengan yang lainnya. 

2. Keterangan yang sesuai antara alat bukti 

dan keterangan yang disampaikan oleh 

saksi. 

3. Keterangan yang diberikan oleh saksi 

berupa alasan tertentu. 

4. Kesusilaan, cara hidup dan hal lainnya 

yang mempengaruhi kepercayaan pada 

suatu penyampaian keterangan.  

2) Keterangan ahli  

Adalah sebuah keterangan yang diberikan atau 

dipaparkan oleh seorang yang berkompeten di 

bidangnya atau seorang yang memiliki keahlian khusus 

untuk memberikan sebuah tambahan penjelasan 

mengenai tindak pidana demi kepentingan proses 

pemeriksaan perkara pidana. Sesuai dengan Pasal 186 

KUHAP saksi ahli dalam memberikan keterangan harus 

dibawah sumpah. Kemudian pada proses pemeriksaan 
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oleh penuntut umum atau penyidik juga membutuhkan 

keterangan ahli yang kemudian dituangkan pada sebuah 

laporan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 133 juncto  

Pasal 186 KUHAP. Visum et repertum adalah suatu alat 

bukti terdiri dari alat bukti yang sah sesuai dengan 

undang-undang yaitu surat dan keterangan ahli. Visum 

merupakan alat bukti yang telah dijelaskan dalam Pasal 

186 KUHAP yaitu alat bukti yang diberikan pada proses 

persidangan. 

3) Surat 

Surat merupakan bagian dari alat bukti yang 

dinyatakan sah apabila telah dibuat atas sumpah jabatan 

kemudian dikuatkan kembali oleh sumpah. Pasal 187 

KUHAP menjabarkan bentuk surat yang dinyatakan sah 

sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut : 

a. Surat yang berbentuk berita acara yang dibuat 

secara resmi dihadapan pejabat yang memiliki 

wewenang tentang sebuah kejadian yang 

dialami, dilihat dan didengar dengan 

menyertakan alasan yang jelas. 

b. Jenis surat yang proses pembuatannya oleh 

pejabat sesuai dengan tata laksana dan 
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tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan 

yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan.  

c. Jenis surat yang dihasilkan dari keterangan ahli 

sesuai dengan keahlian di bidangnya yang 

dibuat secara resmi.  

d. Jenis surat lainnya yang memiliki hubungan 

dengan alat bukti lain. 

   Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti 

yang dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna serta mengikat bagi hakim atau “volledig en 

beslissende bewijskracht”. Namun hal ini hanyalah 

kekuatan mengikat dan kesempurnaan secara formal. 

Keyainan hakimlah merupakan hal yang menentukan 

kekuatan pembuktiannya. Atas dasar hal tersebut, surat 

yang dihasilkan oleh keterangan ahli seusai dengan 

bidangnya yang dimintakan oleh penyidik secara resmi 

dapat digolongkan menjadi alat bukti surat atau visum et 

repertum.  

4) Petunjuk 

Merupakan sebuah “isyarat” atau keterangan tambahan 

yang dihasilkan berdasarkan sebuah kejadian yang telah 
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bersesuaian dan berhubungan dengan kejadian tindak 

pidana dan terkait siapa pelakunya. Alat bukti ini hanya 

diperlukan apabila alat bukti lainnya belum dianggap oleh 

hakim dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Jenis alat 

bukti ini diperoleh secara terbatas dari alat bukti lainnya. 

5) Keterangan Terdakwa 

Merupakan sebuah keterangan yang di paparkan oleh 

terdakwa dan dapat diberikan di luar maupun dalam proses 

persidangan. Namun keterangan yang dinyatakan dalam 

proses persidanngan merupakan keterangan yang dapat 

dijadikan alat bukti yang sah menurut undang – undang. 

Sedangkan keterangan diluar proses pengadilan dapat 

dipergunakan untuk menemukan bukti bukti dalam proses 

persidangan asalkan didukung oleh alat bukti yang sah 

lainnya. Keterangan terdakwa yang tidak disertai oleh alat 

bukti lainnya tidak dianggap dapat membuktikan 

kesalahan terdakwa karena sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 183 KUHAP terkait minimum pembuktian 

adalah minimal dua alat bukti yang sah dihadirkan dalam 

persidangan disertai dengan keyakinan hakim terhadap 

alat bukti tersebut. 

E.  Jenis-Jenis alat Bukti 
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Berikut ini beberapa syarat agar suatu alat bukti dapat digunakan 

sebagai alat bukti yang kuat dan sah pada proses di pengadilan  yaitu : 

1. Undang-undang memperkenankan untuk memakainya 

sebagai alat bukti.  

2. Reability, yaitu alat bukti yang diajukan tersebut dapat 

dipercaya kebenaran dan keabsahannya. 

3. Necessity, yaitu alat bukti yang keberadaanya sangat 

diperlukan untuk membuktikan sebuah fakta yang terjadi.. 

4. Relevance, yaitu alat bukti yang relevan atau memiliki 

hubungan dengan alat bukti lain.43 

Alat bukti terdiri dari beberapa jenis yaitu : 

1. ditinjau dari sisi kedekatan antara fakta yang 

dibuktikannya dengan alat bukti yang dihadirkan terbagi 

atas dua jenis alat bukti, yaitu : 

a. Alat bukti yang berisfat langsung atau direct 

evidence merupakan alat bukti yang berupa fakta 

secara langsung dikarenakan saksi melihat 

langsung fakta yang hendak dibuktikan. 

Sehingga fakta tersebut terbukti secara langsung 

43 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung 2012), hlm.4 
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dalam satu tahap saja dengan adanya alat bukti 

tersebut. 

b. Alat Bukti Tidak Langsung (indirect evidence) 

atau memiliki istilah lain alat bukti 

sirkumstansial, merupakan sebuah alat bukti 

yang hanya dapat melihat hubungan antara alat 

bukti dan fakta yang terjadi setelah ditariknya 

kesimpulan tertentu.44 

2. Dilihat dari segi fisik dari alat bukti terbagi dalam tiga 

jenis alat bukti yaitu: 

a. Alat Bukti Testimonial, yaitu alat bukti yang 

pada proses pembuktiannya yang diucapkan 

atau oral testimony yang dipaparkan oleh saksi 

pada proses persidangan. 

b. Alat Bukti Berwujud atau tangible evidence 

merupakan alat bukti yang wujud dan 

bentuknya dapat dilihat. Sesuai pada prinsipnya 

terbagi atas dua macam yaitu Alat Bukti Riil dan 

Alat Bukti Demonstratif. 

44 Ibid, hlm 5 

Vivi Laras Sati. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Berdasarkan Pasal 28  
Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
UIB Repository©2019



c. Alat Bukti Berwujud, tetapi bersifat 

Testimonial, yaitu alat bukti yang merupakan 

campuran dari alat bukti testimonial dan alat 

bukti berwujud. Alat bukti yang mempunya 

wujud akan tetapi bersifat testimonial. 

Contohnya adalah transkip dari keterangan 

saksi. 45 

F. Alat – Alat Bukti dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia 

Sistem pembuktian di Indonesia menganut beberapa doktrin 

yang mengelompokkan alat bukti, berikut ini merupakan pembagian 

alat bukti pada masing-masing kategori :46  

1) Oral Evidence, pada hukum perdata termasuk pada 

keterangan saksi, keterangan ahli, dan sumpah. Sedangkan 

pada hukum pidana termasuk pada keterangan saksi, 

keterangan ahli dan keterangan terdakwa. 

2) Documentary Evidence, pada hukum perdata termasuk 

pada surat dan persangkaan. Sedangkan pada hukum 

pidana termasuk pada surat dan petunjuk. 

45 Ibid, hlm 6 
46

 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, 

(Bandung : PT. Rafika Aditama, 2005), Hlm. 100-101 
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3) Material Evidence, pada hukum perdata tidak dikenali alat 

bukti pada jenis ini. Sedangkan pada hukum pidana adalah 

segala barang yang digunakan untuk melakukan, untuk 

membantu, hasil dan perolehan dari suatu tindak pidana 

dan informasi dalam arti khusus. 

4) Electonic Evidence, konsep ini mengelompokkan alat 

bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik yang tidak 

dikenal oleh hukum Indonesia. Konsep ini pada umumnya 

berkembang pada negara yang menggunakan sistem 

common law serta pada pengaturan ini diperluasnya 

cakupan alat bukti yang masuk dalam documentary 

evidence. 

B. Landasan Yuridis 

Negara-negara diseluruh dunia rata-rata hampir memiliki peraturan perundang-

undang yang mengatur terkait Ujaran Kebencian (Hate Speech), pada negara 

Indonesia sendiri hukum mengenai ujaran kebencian terhadap lembaga, kelompok 

ataupun perorangan diatur dalam : 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana  

a. Pasal 14 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) 

(1)“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau 
pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran 
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dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-

tingginya sepuluh tahun.” 

 

Maksud dari pasal ini adalah setiap orang yang menyebarkan berita 

yang kebenarannya belum jelas (HOAX) akan dijatuhi pidana paling 

banyak sepuluh tahun. 

(2)”Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan 
pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan 

rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau 

pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara 

setinggi-tingginya tiga tahun.” 

 

Maksud dari pasal ini adalah setiap orang yang menyebarkan berita 

yang dapat memicu perselisihan antar masyarakat yang telah 

diketahuinya bahwa itu adalah berita bohong maka akan dijatuhi pidana 

paling banyak tiga tahun. 

2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 

a. Pasal 156 KUHP   

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau 

beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 47 

 

Maksud dari pasal ini adalah seseorang akan diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun atau dendan paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah jika didapati melakukan suatu penghinaan, 

47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Stratrecht], diterjemahkan oleh R. Soenarto 

Soerodibroto, S.H, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), Ps. 156 
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permusuhan pada golongan tertentu masyarakat Indonesia di muka 

umum. 

 

b. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:  

“(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan 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 oleh umum, 

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah.  

 

Maksud dari ayat ini adalah akan diancam dengan pidana penjara paling 

lama dua tahun enam bulan atau dengan denda paling banyak empat 

ribu lima ratus rupiah jika didapati seseorang mempertunjukkan hal hal 

yang mengandung unsure penghinaan terhadap golongan tertentu. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada 

waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat 

lima 5 tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena 

kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang 

menjalankan pencarian tersebut.”48 

 

Maksud dari ayat ini adalah jika si pelaku melakukan kejahatan pada 

jabatan atau pekerjaannya dan belum lewat 5 tahun sejak jatuhnya 

putusan pidana karena kejahatan yang sama dan telah mendapatkan 

ketetapan maka si pelaku dapat dipecat dari jabatan atau pekerjaannya. 

c. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:  

48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Stratrecht], diterjemahkan oleh R. Soenarto 

Soerodibroto, S.H, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), Ps. 157 (ayat) 1 dan 2 
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“(1) Barangsiapa 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. 

 

Maksud dari ayat ini adalah akan diancam pidana penjara paling lama 9 

bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah jika 

didapati seseorang melakukan penyerangan terhadap nama baik 

seseorang di muka umum.  

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran 

yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel 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. 

 

Maksud dari ayat ini adalah akan dipidana penjara paling lama satu 

tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah jika didapati melakukan pencemaran secara tertulis yang 

dilakukan melalui siaran tulisan atau gambar yang dipertunjukkan di 

muka umum.  

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, 

jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau 

karena terpaksa untuk membela diri.”  
 

Maksud dari ayat ini adalah jika hal tersebut dilakukan demi 

kepentingan umum ataupun membela diri maka tidak merupakan suatu 

tindak pidana pencemaran maupun pencemaran tertulis. 

d. Pasal 311 KUHP ayat (1):  
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“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”.49  

 

Maksud dari pasal ini adalah akan diancam karena melakukan fitnah 

dan dipidana penjara paling lama empat tahun jika didapati bahwa 

tulisan atau gambar yang dipertunjukkan di muka umum tidak terbukti 

dengan benar. 

3) Undang- undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan 

Diskriminasi Ras dan Etnis:  

a. 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).”50  

 

Maksud dari pasal ini adalah dapat dipidana penjara paling lama lima 

tahun dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah apabila 

didapati setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian 

terkait SARA. 

49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Stratrecht], diterjemahkan oleh R. Soenarto 

Soerodibroto, S.H, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), Ps. 311 
50 Indonesia, Undang- Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 40 

Tahun 2008, Ps 16 
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4) Undang- Undang No. 19 tahun 2016 tentang tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik : 

d. Pasal 28 ayat  (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).” 51 

 

Maksud dari pasal ini adalah perbuatan menyebarkan Ujaran Kebencian 

yang memicu SARA adalah adalah perbuatan yang dilarang. 

e. Pasal 45 ayat (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).” 
52 

 

Maksud dari pasal ini adalah jumlah hukuman pidana penjara yang 

dikenakan apabila melanggar Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2). 

5) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang 

Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) : 

a. Nomor 2 huruf (f) menyatakan bahwa:53 

51 Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 

2016, Ps. 28 ayat (2) 
52 Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 

2016, Ps. 45 ayat (2) 
53 Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, http://m.hukmonline-surat-edaran-kapolri-nomor-06-x-

2015-html, Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2018 Pukul 13.00 WIB  
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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. Penghinaan;  

2. Pencemaran nama baik;  

3. Penistaan;  

4. Perbuatan tidak menyenangkan;  

5. Memprovokasi;  

6. Menghasut; dan 

7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas 

memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak 

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau 

konflik sosial.” 

 

Maksud dari pengaturan diatas menjelaskan tentang bentuk 

atau jenis-jenis Ujaran Kebencian yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana 

 

b. Untuk pengaturan berikutnya juga telah dijelaskan dalam 

Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 pada huruf (g) yang 

menyatakan:54  

“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 atau kepercayaan;  

5. Ras;  

6. Antar golongan;  

7. Warna kulit;  

54 Ibid. 
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8. Etnis;  

9. Gender;  

10. Kaum difabel; dan  

11. Orientasi seksual. “ 

 

Maksud dari pengaturan diatas menjelaskan tentang apa saja 

objek atau bentuk yang menjadi bahan hinaan pada Ujaran 

Kebencian 

c. Media untuk melakukan Ujaran Kebencian juga telah 

dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 pada 

huruf (h) yang menyatakan :55  

 

“Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat 
dilakukan melalui berbagai media, antara lain:  

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;  

2. Spanduk atau banner;  

3. Jejaring media sosial;  

4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);  

5. Ceramah keagamaan;  

6. Media masa cetak atau elektronik;  

7. Pamflet.” 

Maksud dari pengaturan diatas menjelaskan tentang apa saja 

media atau alat yang digunakan untuk mengutarakan Ujaran 

Kebencian. 

C. Landasan Teori 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

55 Ibid, hlm.3 
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Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai criminal 

liability atau responsibility. Pertanggungjawaban pidana memiliki konsep yang 

sebenarnya tidak hanya memiliki sangkut paut atau berhubungan soal hukum 

saja melainkan juga mengandung nilai kesusilaan umum atau nilai moral yang 

berlaku di lingkungan masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, 

sehingga hal ini dilakukan supaya pertanggungjawaban pidana tersebut bisa 

dicapai untuk terpenuhinya unsur keadilan.56 Pertanggungjawaban pidana 

adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan 

kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan 

apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh 

pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang 

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat 

untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.57 Apa yang dimaksud dengan 

celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut 

merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini 

adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik 

hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan 

celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau 

56 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cet.1. (Jakarta : Rajawali 

Pers, 2015) hlm-16 
57 Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cet.1 (Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1981) hlm.33 
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dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan 

yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang 

dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang 

namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang 

menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana 

tersebut tidak mungkin ada.  

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban 

dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar 

untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat 

pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan 

olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat 

bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang 

menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. 

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban 

pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal 

pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah 

perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai 

apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana 

tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana 

tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. 

Dalam kamus hukum, terdapat dua istilah yang merujuk pada kata 

pertanggungjawaban pidana, yaitu liability dan responsibility. Pengertian dari 
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Liability adalah sebuah istilah hukum dengan takaran yang luas dan hampir 

menggambarkan semua karakter tanggungjawab dan resiko. Istilah yang luas 

ini meliputi segala bentuk kewajiban dan hak secara potensial atau aktual yaitu 

seperti kejahatan, kerugian, ancaman ataupun kondisi dan biaya dalam 

terciptanya pelaksanaan tugas undang-undang. Sedangkan pengertian dari 

responsibility adalah hal yang terdiri atas keterampilan, kemampuan, suatu 

kewajiban dalam hal ini termasuk putusan, kecakapan yang wajib 

dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. 

Dilihat dari penggunaan secara praktis, istilah liability merupakan istilah yang 

menunjuk pada pertanggungjawaban dari segi hukum, sedangkan istilah 

responsibility  lebih kepada pertanggungjawaban dari segi politik.58 

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau 

suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan 

asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum 

nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan 

asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi 

pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika 

tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya 

seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru 

dapat diminta pertanggunngjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan 

58 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006), hlm. 335-337 
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kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-

undangan. Asas legalitas ini terkandung di dalamnya pengertian bahwa tidak 

adanya sebuah perbuatan yang dinyatakan dilarang atau dapat diancam dengan 

pidana jika dalam peraturan perundang-undangan belum memiliki dan 

menyatakan tentang pengaturannya.  Maksud dari hal tersebut adalah seseorang 

baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang 

telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan 

pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya 

perbuatan pidana. Penentuan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana tidak 

dibenarkan untuk menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana 

tersebut tidak berlaku surut. 

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana memiliki arti yang luas yang 

meliputi tiga bidang, yaitu :  

1. Kemampuan masing-masing orang yang melakukan tindak pidana untuk 

bertanggungjawab.  

2.Sikap secara psikis atau hubungan bathin seorang yang melakukan 

perbuatan pidana dengan perbuatan yang dilakukan yaitu :  

a. Perbuatan dilakukan atas dasar unsur kesengajaan, atau 

b. Perbuatan dilakukan karena lalai, kurang berhati-hati atau kealpaan.  

3. Tidak adanya alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana. 

Vivi Laras Sati. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Berdasarkan Pasal 28  
Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
UIB Repository©2019



Pengertian dari tindak pidana atau perbuatan pidana tidak dimasukkan dalam 

hal pertanggungjawaban. Larangan terhadap perbuatan hanyalah hal yang 

menunjuk tentang perbuatan pidana. Lebih kepada hal tentang apakah hal yang 

dilakukan mengandung unsur kesalahan atau tidak , jika mengandung unsur 

kesalahan maka akan dijatuhi hukuman pidana. Berarti orang yang telah 

melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan 

perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang 

dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian 

secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik 

dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan. 

2. Teori Pembuktian 

Sesuai dengan tata Bahasa Indonesia, kata ”pembuktian” berasal dari kata 

”bukti” yang memiliki arti ”sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu 

peristiwa”, kemudian  kata tersebut memiliki awalan ”pem” dan pada akhiran 

”an”, maka jika digabungkan memiliki definsi ”proses perbuatan, cara 

membukti-kan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”,  serta jika 

sedikit merubahnya dengan memasukkan awalan ”mem” dan  pada akhiran 

”an”, memiliki arti yaitu meyakinkan dengan bukti dan memperlihatkan 

bukti”.59  

59  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 

1990, hlm. 133. 
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Proses pembuktian merupakan proses yang penting yang bertujuan untuk 

mencari kebenaran secara materiil pada saat pemeriksaan perkara pidana.  

Dalam sistem yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu Sistem Eropa 

Kontinental pada proses pembuktian, keyakinan hakim digunakan untuk 

menilai kebenaran alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Pada proses 

pembuktian ini juga hendaknya hakim yang menangani perkara harus 

memperhatikan dan melihat kepetingan terdakwa serta masyarakat. 

Kepentingan terdakwa dapat diartikan bahwa terdakwa harus diberikan 

perlakuan secara adil sesuai dengan asas Presumption of Innocence. Sedangkan 

kepentingan masyarakat dapat diartikan bahwa orang atau pelaku tindak pidana 

harus siberikan sanksi untuk tercapainya kesejahteraan, keamanan serta 

stabilitas di lingkungan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hukuman yang didapat dengan kesalaannya dapat seimbang.   

Dalam proses untuk membuktikan atau pembuktian terkandung maksud 

sebagai usaha untuk menyatakan dan memaparkan kebenaran terkait suatu 

peristiwa, sehingga kebenaran atas peristiwa tersebut dapat diterima oleh akal 

sehat.60 Proses dalam pembuktian memiliki arti bahwa atas peristiwa pidana 

yang telah terjadi adalah benar dan pelaku yang bersangkutan atau terdakwa 

adalah seorang yang melakukannya sehingga ia harus bertanggungjawab atas 

perbuatan tersebut. Proses pembuktian merupakan sebuah aturan aturan yang 

60 Martiman Prodjohamidjojo,  Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

(Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984) hlm. 11 
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berisi pedoman serta tata cara yang mengatur perihal alat bukti yang sah sesuai 

dengan ketentuan undang-undang yang digunakan oleh hakim untuk dapat 

menjatuhi pidana karena kesalahan yang didakwakan telah dibuktikan.61 Dalam 

hukum ini diatur macam alat bukti yang sah dan kuat yang merupakan bagian 

dari hukum acara pidana yang didalamnya meliputi sistem apa yang dianut 

dalam proses pembuktian, tata cara serta syarat apa yang dibutuhkan untuk 

mengajukan alat bukti tersebut, serta kewenangan hakim yang menangani 

perkara untuk menolak atau menerima dalam melakukan penilaian pada suatu 

pembuktian.62  

Dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak 

dijelaskan tentang pengertian pembuktian dan hanya memuat bagaimana peran 

hakim dalam pembuktian yang tertera dalam Pasal 183 KUHAP yaitu minimal 

dua alat bukti disertai dengan keyakinan hakim pada alat bukti tersebut bahwa 

benar terdakwa yang melakukan kesalahannya.  

Secara Teoritis Ansori Sabuan menyatakan bahwa sistem pembuktian 

terdiri atas terdapat 4 (empat) teori  yaitu :  

1. Teori atau sistem pembuktian yang hanya didasarkan oleh 

keyakinan hakim (Conviction In Time).  

61 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 

hlm. 273. 
62 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Bandung: Mandar 

Maju, 2003) hlm. 10. 
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Dalam sistem ini dianut ajaran bahwa pembuktian terhadap 

bersalah atau tidaknya perbuatan yang di dakwakan oleh penuntut 

umum sepenuhnya didasarkan pada penilaian keyakinan hakim saja. 

Jadi untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, sepenuhnya 

bergantung dari keyakinan hakim yang menangani perkara. Hakim 

boleh menjatuhkan putusan tidak didasarkan oleh alat bukti yang 

dihadirkan, jadi walaupun alat bukti yang dihadirkan sudah dirasa 

cukup namun hakim belum yakin maka hakim tidak boleh 

menjatuhkan putusan pidana. Hal ini juga berlaku sebaliknya jika 

tidak dihadirkan alat bukti namun hakim sudah yakin bahwa 

terdakwa bersalah, maka putusan pidana dapat dijatuhkan. Maka 

dari itu pada teori ini hakim memutus perkara dinilai sangat 

subektif. Sistem ini sangat memiliki kelemahan dikarenakan sulit 

melakukan pengawasan contohnya dalam peradilan di Prancis 

hakim banyak membuat putusan bebas yang dirasa sangat aneh dan 

janggal.63
 

2. Teori atau sistem pembuktian yang didasarkan oleh keyakinan 

hakim namun dengan alasan yang (Conviction In Raisone).  

Pada sistem pembuktian ini juga keyakinan dan penilaian hakim 

masih menjadi hal dasar untuk memutuskan perkara dan 

63 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Ghana Indonesia : Jakarta ,1985) hlm. 

241. 
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menjatuhkan hukuman pada terdakwa. Namun pada sistem ini 

alasan yang dikemukakan hakim harus merupakan alasan yang logis 

dan nyata yang dapat diterima oleh akal sehat. Pada sistem ini 

keyakinan yang dimiliki oleh hakim tidak harus mengacu pada alat 

bukti yang telah diatur oleh undang-undang, namun bisa juga 

menggunakan alat bukti diluar aturan dan ketentuan undang- 

undang. Pada intinya keyakinan hakim tidak hanya keyakinan yang 

dimiliki oleh hakim semata akan tetapi keyakinan tersebut harus 

memiliki penjelasan dan alasan yang logis. Sistem pembuktian ini 

juga disebut dengan sistem pembuktian bebas namun alasan 

alasannya harus dapat diterima oleh akal sehat dan nalar dan tidak 

merupakan keyakinan hakim yang tanpa batas.64 

3. Teori atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang 

positif (Positif Wettwlijks theode).  

Pada sistem ini penempatannya berhadapan atau bertolak 

belakang dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 

semata conviction in time, hal ini dikarenakan dalam sistem ini 

dianut ajaran bahwa untuk membuktikan terdakwa bersalah atau 

tidak maka harus didasarkan pada alat- alat bukti yang sah yang 

dihadirkan untuk membuat terbuktinya kesalahan terdakwa. Pada 

64 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Citra Aditya : Bandung,2006) hlm. 

56. 
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sistem pembuktian ini pertimbangan dan keyakinan hakim sangat di 

abaikan dan tidak digunakan. Maka dari itu ketika hakim yakin atas 

kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa namun alat bukti yang 

dihadirkan tidak mendukung untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa atau menguntungkan terdakwa pada proses persidangan 

maka terdakwa harus dibebaskan dari tuntutannya.  

Pada umumnya apabila sudah terpenuhinya alat bukti serta cara- 

cara pembuktian sesuai dengan aturan yang sah menurut Undnag-

undang oleh terdakwa maka ia harus dipidana karena dapat 

dinyatakn bersalah atas perbuatannya. Kelebihan dari sistem 

pembuktian ini adalah hakim dalam menjatuhkan putusannya dinilai 

sangat obyektif karena tidak terpengaruh oleh hal hal lain diluar 

ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

kelemahannya adalah sistem pembuktian ini terkesan tidak 

memberikan kepercayaan pada ketetapan dan keyakinan seorang 

hakim dan hal ini bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. 

Pada sistem pembuktian ini atau sistem pembuktian positif, hal yang 

utama dicari kebenarannya adalah kebenaran format maka dari itu 

sistem pembuktian ini biasanya digunakan dalam hukum acara 

perdata. Di benua Eropa, sistem ini hanya dipakai pada saat sedang 

dilangsungkannya Hukum Acara Pidana yang memiliki sifat 

Inquisitor dan sistem yang dimaksud adalah Positief wettelijkbewijs 
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theori system yaitu sebuah aturan yang menganggap hakim hanya 

sebagai alat pelengkap sedangkan terdakwa merupakan objek 

pemeriksaan. 

4. Teori atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang 

secara negatif (negative wettelijk).  

Sistem pada teori ini mengatakan bahwa jika hakim 

menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa maka syaratnya adalah 

mengacu pada alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-

alat bukti yang dihadirkan. Hal ini sejalan dengan yang tercantum 

dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :   

"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya". 

 

Maka dari itu , sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Pasal 

183 KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pembuktian di 

Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-

undang secara negatif. Dapat diartikan juga harus melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk dapat menentukan alasan-alasan bahwa 

terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dengan minimal dua 

buah alat bukti yang sah menurut undang-undang setelah itu barulah 
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mempersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim terkait 

alat bukti yang diajukan dengan kesalahan terdakwa.  

Istilah lain dari teori ini adalah negative wettelijk yaitu pada kata 

wettelijk  memiliki makna undang- undang secara negatif yang 

berarti dalam mengahadapi suatu perkara di pengadilan walaupun 

alat buktinya sudah cukup dan telah sesuai dengan undang- undang, 

hakim tetap belum boleh memutuskan perkara sebelum ia sendiri 

memperoleh keyakinannya terkait kesalahan yang dilakukan oleh 

terdakwa.65 Pada sistem pembuktian secara negatif ini segala 

ketentuan telah terikat pada ketentuan dalam undang-undang yaitu 

ketentuan mengenai alat bukti yang secara limitatif dalam undang-

undang dan juga tentang cara hakim menggunakannya juga 

kesemuanya mengikuti aturan pada ketentuan undang-undang. 

Dapat disimpulkan pernyataan pada Pasal 183 KUHAP yaitu : 

a. Pembuktian ini memiliki tujuan akhir yaitu untuk 

memutuskan perkara pidana yang jika telah 

terpenuhinya syarat pembuktian maka hukuman pidana 

bisa dijatuhkan; 

65 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), 

hlm. 319 
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b. Standard dan acuan tentang pembuktian untuk 

menjatuhkan hukuman pidana.  

Setiap teori pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. 

Kelebihan dari sistem pembuktian ini adalah jika ditelaah pada 

proses untuk membuktikan kesalahan terdakwa, hakim dalam 

melakukan perannya tidak semata-mata hanya mengandalkan alat 

bukti serta tata cara sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, 

akan tetapi diperlukan keyakinan hakim yang didasarkan atas 

diperolehnya fakta-fakta pada persidangan dengan relevansinya 

pada alat bukti yang sesuai dengan undang-undang. Sehingga 

pembuktian yang dicari merupakan pembuktian yang hakiki dan 

dapat meminimalisir kesalahan dalam pemberian putusan ataupun 

kesalahan dalam penerapan hukum yang akan digunakan..66 

Sedangkan teori ini juga memiliki kekurangan yaitu 

dikarenakan hakim baru boleh menjatuhkan putusan pidana apabila 

sedikitnya alat bukti yang sesuai dengan undang- undang dan 

disertai keyakinan hakim maka dapat memperlambat dan 

membutuhkan waktu yang lebih lama dalam membuktikan dan 

memutus suatu perkara. Di sisi lain pihak yang mengajukan alat 

bukti juga harus melakukan penelitian agar dapat terungkapnya 

66 Supriyadi Widodo Eddyono, Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban , (Jakarta: Elsam), hlm. 3. 
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kebenaran dan hal tersebut benar benar sesuatu yang dapat 

dipertanggungjawabkan serta tercapainya kebenaran yang hakiki.  
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