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LBH PERS ( Dr. Yenti Garnasih, SH) 

1. Ultimum Remedium. 

Ultimum Remidium atau Sarana terakhir.  

Dalam teori Hukum Pidana dikenal dalil Ultimum Remedium atau disebut sarana 

terakhir dalam rangka menentukan perbuatan apa saja yang akan dikriminalisasi 

(dijadikan delik atau perbuatan yang apabila dilakukan akan berhadapan dengan 

pemidanaan). Sedangkan langkah kriminalisasi sendiri termasuk dalam teori Kebijakan 

Kriminal (Criminal Policy), yang salah satu pendapat pakar (Peter G Hoefnagels) 

mengartikan sebagai criminal policy is the rational organization of the control of crime 

by society (upaya rational dari suatu Negara untuk menanggulangi kejahatan). Dalam 

Kebijakan Kriminal tersebut selanjutnya diuraikan bahwa Criminal Policy sebagai a 

science of responses, science of crime prevention, policy of designating human 

behavior as a crime dan rational total of the responses to crime. Selain terdapat 

persyaratan bahwa menentukan perbuatan mana yang akan dikriminalisasi yaitu      

bahwa perbuatan itu tercela, merugikan dan mendapat pengakuan secara 

kemasyarakatan bahwa ada kesepakatan untuk mengkriminalisasi dan 

mempertimbangkan cost and benefit principle, tetapi juga harus dipikirkan jangan 

sampai terjadi over criminalization. Untuk menghindari over ciminalization maka 

diingatkan beberapa rambu-rambu antara lain bahwa: 

a. Fungsi Hukum Pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala 

masyarakat; 

b. Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan Hukum Pidana harus 

memperhatikan hasil-hasil penelitian anthropologis dan sosiologis; 

c. Pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki Negara untuk 

memerangi kejahatan namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, 

sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi 

dengan tindakan-tindakan social lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan 

tindakan-tindakan preventif. (pemikiran dari Von Liszt, Prins, van Hammel pendiri 

Internatioale Association for Criminalogy). 
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Berkaitan dengan pemikiran Hoenagels maka ditekankan kembali penting 

mempertimbangan berbagai factor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap 

menjaga dalil ultimum remedium dan tidak terjadi over criminalization antara lain 

:  

a. Jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional; 

b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak 

jelas korban atau kerugiannya; 

c. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan 

dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana 

yang akan dirumuskan; 

d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat 

secara kuat; 

e. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan 

tidak akan efektif; 

f. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara 

khusus skala prioritas kepentingan pengaturan; 

g. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak 

dengan sarana pencegahan.   

Berkaitan hal tersebut di atas maka perlu diingat adanya dalil Ultimum Remedium, 

(sarana terakhir) yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana menentukan dapat 

dipidana atau tidak dapat dipidana suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 

atau dengan kelalaian. Dalam suatu pidato Menteri Moderman dikutif dari Hukum 

Pidana I, J.M. van Bemmelen (1979, hal.14), dinyatakan bahwa untuk menentukan 

perbuatan tersebut di atas harus diingat adanya 2 asas pokok: 

“Asas pokok itu ialah pertama, orang yang melanggar hukum (ini sebagai syarat mutlak 

(conditio sine qua non).  Kedua, bahwa perbuatan itu melanggar hukum dan menurut 

pengalaman tidak dapat dicegah dengan sarana apapun (tentu dengan memperhatikan 

keadaan masyarakat tertentu). Ancaman pidana harus tetap merupakan ultimum 

remedium. Hal ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan namun harus 
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selalu mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga 

jangan sampai terjadi oabat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit”. 

Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pemidanaan maka Negara dengan sengaja 

memberikan pidana dan menambah penderitaan kepada pelakunya. Namun dalam hal 

ini juga ditambahkan bahwa dalam hukum pidana yang lebih modern, selalu 

diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan yang ditambahkan dengan 

sengaja itu.  

Bicara ultimum remedium juga berarti bicara bahwa hukum pidana mempunyai tujuan 

yang menyimpang atau dikatakan lebih dari tujuan pada umumnya yang terdiri dari 

menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat 

tanpa adanya kesengajaan menimbulkan penderitaan. Ternyata hukum pidana tidak 

dapat menghindari adanya pemberian penderitaan ketika hukum dilanggar dan 

kemudian harus ditegakan. Untuk itulah maka harus dipikirkan mendalam bahwa 

ultimum radium diperhatikan, apalagi dalam menegakan hukum pidana akan berlaku 

hukum acara pidana yang juga member wewenang yang luas kepada polisi dan 

kejaksaan, maka bila tidak dibatasi justru tujuan penegakan hukum itu akan berdampak 

sangat merugikan kepada pelaku. 

Berbicara ultimum remedium juga akan bersinggungan langsung dengan tujuan 

pemidanaan yang antara lain menurut Cesare Beccaria Bonesana (1764) dikatakan ada 

dua hal yaitu untuk tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Tujuan pemidanaan 

hanyalah supaya si pelanggar tidak merugikan sekali lagi kepada masyarakat dan untuk 

menakuti-nakuti orang lain agar jangan melakukan hal itu. Menurut Beccaria yang 

paling penting adalah akibat yang menimpa masyarakat. Keyakinan bahwa tidak 

mungkin meloloskan diri dari pidana yang seharusnya diterima, begitu pula dengan 

hilangnya keuntungan yang dihasilkan oleh kejahatan itu. Namun Becaria 

mengingatkan sekali lagi bahwa segala kekerasan yang melampaui batas tidak perlu 

karena itu berarti kelaliman. 
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Dari kajian di atas maka nampak bahwa ada kecenderungan keratifan yaitu bahwa 

perbuatan yang dapat dipidana akan selalu berubah tergantung pada penilaian 

masyarakat atas perbuatan tersebut. Kajian mendalam dalam angka 3 di bawah. 

2. Pencemaran nama baik sebagai tindak pidana. 

Pencemaran nama baik, sebagai tindak pidana dalam KUHP ( Misdryven tegen 

de Eer atau Kejahatan yang ditujukan pada kehormatan) disebut sebagai 

Belediging atau penghinaan, dengan alasan bahwa yang disebut penghinaan 

adalah pelanggaran terhadap kehormatan seseorang. Maka mejadi penting 

adalah ukuran apakah yang namanya kehormatan atau Eer? Dari berbagai 

tafsiran dalam doctrine antara lain disebutkan bahwa kehormatan adalah 

sebagai sesuatu yang disandarkan atas harga atau martabat manusia yang 

disandarkan atas nilai tata susila. Permasalahannya apakah martabat manusia 

yang disandarkan pada atas tata susila itu meliputi seluruh sifat manusia? 

Misalnya apabila ditinjua dari sudut kecakapan manusia dan dikatakan bahwa 

orang itu bodoh, apakah itu juga suatu penghinaan? 

Perkaitan dengan hal tersebut diatas pernyataan bahwa seseorang itu bodoh 

bukanlah penghinaan. (Satochid Kartanegara). 

Dalam doctrine lain dikatakan bahwa apabila eer atau kehormatan ditafsirkan 

sebagai harga atau martabat seseorang yang disandarkan kepada tata susila, 

bukan berarti bahwa kehormatan seseorang tidak dapat dilanggar oleh orang 

lain. Berkaitan dengan ini adalah bahwa kehormatan orang itu dapat dilanggar 

oleh orang lain bukan berarti orang lain bisa melanggar tetapi karena orang itu 

sendiri yang melanggar kehormatannya karena mungkin oleh perbuatannya atau 

oleh sikapnya yang tidak patut atau tidak senonoh. Maka kehormatan harus 

diartikan sebagai perasaan setiap manusia mengenai kehormatan (eer gevoel), 

dan setiap manusia harus terjamin bahwa eergevoel nya tidak terlanggar. 

Permasalahanya adalah bagaimana dengan orang yang memang perbuatannya 

tercela atau terhina?. Untuk ini harus ditinjau juga tentang permasalahan 

perbuatan yang meliputinya. Misalnya kata “sontoloyo” yang pernah diucapkan 

seseorang untuk menyerang orang lain atau lembaga, harus dicermati betul arti 

kata itu dan dikaitkan dengan segala permasalahan yang meliputi perbuatan 
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tersebut. Jadi tidak mudah untuk menyatakan arti suatu kata sebagai dengan 

maksud penghinaan, hanya dengan secara harafiah tetapi juga harus dikaitkan 

langsung dengan segala factor yang meliputinya. 

Berkaitan dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik 

sebagaimana dimaksud (Pasal 310 -321 KUHP), maka perlu dilihat juga (terlebih) 

tentang sifat tindak pidana secara umum yang pada hakikatnya adalah pelanggaran 

terhadap norma yang juga merupakan suatu pebuatan yang melanggar kepentingan 

hukum, atau yang hanya bersifat membahayakan kepentingan hukum itu itu sendiri. 

Dalam KUHP “Misdryven tegen de eer” (kejahatan terhadap kehormatan) tetapi yang 

digunakan oleh KUHP adalah penghinaan (Belediging). Permasalahan berkaitan 

dengan pasal tersebut adalah “apakah yang dimaksud dengan kehormatan atau eer “. 

Justru mengenai soal itu doctrine menghadapi kesulitan. Diantara beberapa tafsiran 

yang terdapat didalam doctrine, maka terdapat seorang sarjana yang menafsirkan 

“kehormatan” atau eer sebagai: Sesuatu yang disandarkan atas harga atau martabat 

manusia, yang bersandar atas tata – susila ( eer is de zedelijke waarde als means ). 

Harga atau martabat manusia adalah lebih tinggi daripada harga atau martabat dari 

pada seekor hewan. Berhubungan dengan itu, maka setelah terdapat perumusan 

sebagai diterangkan diatas tadi, terdapat :  

Seorang sarjana lain (dalam Satochid ) menyatakan: apabila “eer” atau kehormatan 

ditafsirkan sebagai harga atau martabat manusia yang disandarkan kepada tata – 

susila, maka tidak dapat dikatakan seseorang itu tidak dapat dilanggar oleh lain orang. 

 Apakah sebabnya, bahwa sarjana itu berpendapat, bahwa didalam hal itu “eer” atau 

“kehormatan” seorang tidak dapat dilanggar oleh orang lain? 

Adapun alasannya sarjana tersebut dengan mengatakan hal tadi adalah, bahwa di 

dalam hal itu orang itu sendirilah yang dapat merendahkan kehormatannya, yaitu 

apabila ia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak patut atau  yang tidak senonoh. 

Oleh sebab itu oleh sarjana ini kemudian dicarilah lain perumusanya bagi “ “eer” atau 

“kehormatan”  . Menurut sarjana ini, maka “eer” atau kehormatan “ itu harus ditafsirkan 
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sebagi : Perasaan setiap manusia mengenai kehormatan itu, yang berarti, bahwa “eer” 

= eergeveel”. 

Dan berdasarkan penafsirannya itu, sarjana itu selanjutnya menjelaskan, bahwa : 

  De mens heft het recht, dat zyn een niet zal worden gekrenkt ( setiap manusia 

berhak  (untuk menjamin), bahwa kehormatannyalah yang merupakan objek daripada 

delik penghinaan. 

3. Hubungan Pencemaran nama baik dengan tersumbatnya saluran 

kebebasan berpendapat.  

 

Berkaitan dengan Kebijakan Kriminal (kesepakan masayarakat dan apakah yang 

dirugikan pada masyarakat serta tentang berat ringannya pidana termasuk istilah  

penghinaan (istilah tertentu dengan perkembangan masyarakat atas suatu nilai 

atau pandangan) dan ultimum remidium maka akan di bahas sbb:  

 

Berbicara rumusan tindak pidana tidak terlepas dari pembicaraan asas legalitas 

yang mempunyai dua fungsi :  

1. Instrumen, tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut. 

2. Melindungi, tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang – undang 

 Selain itu perlu juga dibahas tentang berbagai Aspek Asas Legalitas yang terdiri 

dari berbagai hal: 

  

a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang 

– undang. 

b. Tidak ada penetapan undang – undang pidana berdasarkan analogi. 

c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. 

d. Tidak boleh ada perumusan delik ynag kurang jelas (syarat lex certa ). 

e. Tidak ada kekutaan surut dari undang – undang pidana. 

f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang – undang. 
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g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentunkan undang – undang. 

Berkaitan dengan instrumental undang - undang pidana dalam hal penerapan dalam 

dua fungsi tersebut justru dapat mengurangi fungsi melindungi. Syarat sayarat 

perlindungan hukum terhadap rakyat tidak boleh mengikat pemerintah sedemikian rupa 

sehingga menghalangi perjalanan tugas penuntutan yang efektif. Dalam hal ini harus 

ada pertimbangan kepentingan karena kita berada di lapangan kebikjakan krimininal. 

Diingatkan pula untuk menentukan suatu perbuatan dikriteriakan sebagai perbuatan 

yang jahat akan selalu berubah ukurannya karena struktur social ekonomi masyarakat 

juga selalu berubah.  

Maka berkaitan dengan itu penentuan perbuatan pebuatan yang dapat dipidana 

juga dapat mengalami pergeseran termasuk diantaranya ketika menentukan berapa 

pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan. Apakah pemidaan yang berat atau dalam 

jumlah tertentu sudah benar benar efektif, apakah kriminalitas yang sekarang 

diberantas memang betul betul merupakan kejahatan yang paling menimbulkan 

ketidaktenangan? Kemudian apakah tidak ada perbuatan tercela lainya yang justru 

lebih memerlukan adanya suatu represi dengan hukum pidana, sedangkan 

kenyataannya malah dibiarkan saja. Maka untuk ini perlu ditekankan betapa harus 

sangat teliti untuk merumuskan perbuatan pidana jangan sampai overlegislation dan 

underlegislation.  

Berkaitan dengan hal tersebut diatas perlu diingat tentang upaya pembaharuan hukum 

pidana (KUHP) Nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka 

menggantikan KUHP warisan zaman colonial. Memang sangat memerlukan bahan 

kajian komparatif yang kritis dan konstruktif. Terlebih dilihat dari sudut perbandingan 

hukum pidana menurut KUHP/WvS yang berasal dari zaman colonial ( termasuk 

keluarga hukum “ Civil Law System” atau “the Romano – Germanic Family”, yang 

beroreantasi pada nilai – nilai “ individualism/liberalism”), memang bukan satu – 

satunya system atau konsep atau system hukum lain yang sepatutnya dikaji untuk lebih 

memantapkan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, 

memang sepatutnya dilakukan kajian perbandingan atau kajian alternative.  
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Selanjutnya perlu dipikirkan pula bahwa dalam menggunakan hukum pidana kita harus 

bersikap menahan diri disamping bersikap harus sangat teliti. Menahan diri dan 

bersikap teliti itu diperlukan baik dalam bidang perundangan – undangan maupun 

dalam bidang penerapan hukum pidana serta pelaksanaanya. Selain itu telah berkali – 

kali dikemukakan, bahwa hukum pidana itu “memotong daging sendiri”. Dan lebih keras 

lagi daripada masa – masa lampau, kini telah tumbuh suatu yang dapat mengganggu, 

sehingga sebaiknyalah digunakan bilamana hal itu benar – benar tidak dapat dielakkan 

lagi. Dan mereka pulalah nanti yang akan mengusahakan agar aturan hukum ini 

berfungsi dengan baik, dan perlu untuk meninjau kembali aturan – aturan hukum itu jika 

memang diperlukan. Dalam hal ini juga perlu melibatkan antara lain ahli – ahli sosiologi 

hukum dan ahli – ahli sosiologi hukum dan ahli – ahli krimonologi. Ketentuan – 

ketentuan pidana yang telah diadakan itu harus sewaktu - waktu diteliti lagi apakah 

masih mempunyai nilai kemasyarakatan untuk diberlakukan.Disamping itu perlu 

diketahui bahwa justru pertumbuhan dari hukum pidana itu pula yang memaksa kita 

untuk melihat secara kritis dan rasional apakah yang seharusnya ditentukan oleh 

pembentuk undang – undang sebagai hal yang dapat dipidana ( Roeslan Saleh). Dalam 

hubungan ini suatu penilaian yang diperbaharui kembali mengenai kelakuan- kelakuan 

tertentu memainkan peranannya yang penting. Ini adalah persoalan mengenai apakah 

hukum pidana memang adalah suatu alat yang paling tepat pengaturan hal – hal seperti 

itu. Hulsman telah memperingatkan dan menunjukan pula bahwa banyak kelakuan – 

kelakuan yang sebenarnya “tidak diinginkan” juga akan lebih tepat memberantasnya 

dengan sanksi – sanksi yang bersifat pidana. Tegasnya sanksi –sanksi yang tidak 

mengancamkan suatu pemidanaan yang juga dapat memberantas kelakuan – kelakuan 

seperti itu dengan baik pula. 

 Selain itu telah banyak disoroti pula mengenai pembentuk undang – undang 

yang tidak hanya menetapkan mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dikenai 

hukum pidana, tetapi juga menunjuk macam pidana yang dapat ditetapkan. Begitu pula 

maksimum ukuran pidana, seperti telah diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan 

dengan kesengajaan sampai saat ini yang ditentukan sebagai hukum pokoknya adalah 

pidana penjara. Tentu saja ada beberapa perkecualian. Tetapi bukanlah tidak terbuka 

jalan  untuk hukuman – hukuman lain. Misalnya tentang kemungkinan dijatuhkan 
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pidana bersyarat. Dan kemungkinan – kemungkinan ini dalam praktek hukum pidana 

ternyata banyak kali digunakan. Sementara itu banyak  laporan dan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa selagi pidana penjara itu dijalani masih banyak pula akibat – 

akibat sampingan yang negative. Oleh karenanya pembentuk undang – undang 

seharusnya pula bersikap hati – hati dan menahan diri dalam memberikan wewenang 

yang besar kepada alat – alat kekuasaan yang melaksanakan pidana itu. ( Roeslan 

Saleh). Upaya pembaharuan hukum pidana ( KUHP ) Nasional yang saat ini sedang 

dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan zaman colonial, 

memang sangat memerlukan bahan kajian komparatif yang kritis dan konstruktif. 

Terlebih dilihat dari sudut perbandingan hukum, system hukum pidana menurut 

KUHP/WvS yang berasal dari zaman colonial (termasuk keluarga hukum “civil Law 

System” atau “ the Romano – Germanic Family”, yang beroreantasi pada nilai – nilai 

“individualism/liberalism”), memang bukan satu – satunya system atau konsep untuk 

memecahkan masalah hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, memang 

sepatutnya dilakukan kajian perbandingan atau kajian alternative.   

Salah satu kajian alternative/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan 

ide pembaharuan hukum nasional saat ini ialah kajian terhadap keluarga hukum (“family 

law”) yang lebih dekat dengan karateristik masyarakat Indonesia lebih bersifat 

monodualistik dan pluralistic. Dalam berbagai kongres PBB yang diselenggarakan 5 ( 

lima) tahun sekali mengenai “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” 

sering dinyatakan, bahwa system hukum pidana yang selama ini ada di beberapa 

Negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman colonial), 

pada umumnya bersifat “obsolete and unjust” (telah usang dan tidak adil) serta 

“outmoded and unreal” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). 

Alasannya, karena system hukum pidana di beberapa Negara yang berasal/diimpor dari 

hukum asing semasa zaman colonial, tidak berakar pada nilai – nilai budaya dan 

bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsive terhadap 

Kebutuhan social masa kini. Kondisi demikian oleh Kongres PBB dinyatakan sebagai 

factor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (“a contributing factor to the increase of 

crime”). Bahkan, dinyatakan bahwa kebijakan pembangunan (termasuk di bidang 
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hukum) yang mengabaikan nilai – nilai moral dan cultural, antara lain dengan masih 

diberlakukan hukum asing warisan zaman colonial, dapat menjadi factor kriminogen. 

Bertolak dari kondisi demikian, kongres PBB menghimbau agar dilakukan”pemikiran 

kembali terhadap keseluruhan kebijakan criminal”  (“ to retrink the whole of criminal 

policy”), termasuk di bidang kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum 

pidana, berarti mengharuskan adanya “reevaluasi, review, reorientasi, reformasi, dan 

reformulasi” terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Ini berarti 

diperlukan upaya – upaya untuk melakukan “penggalian hukum”, antara lain lewat 

kajian perbandingan/komparatif. Berkaitan dengan hal itu maka perlu dipikirkan apakah 

perumusan tentang penghinaan tidak mengalami pergeseran bersamaan dengan 

pergerakan gejala social yang begitu cepat berubah? Selain tentu saja berkaitan 

dengan kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin konstitusi.   

Sedangkan berkaitan dengan dapat dipidananya suatu perbuatan maka melalui 

kebijakan criminal yang di dalamnya meliputi pula tentang kebijakan pidana (penal 

polcy) dapat dinyatakan bahwa menurut pengkajian Team RUU KUHP disimpulkan 

bahwa WvS tidak memakai suatu pola tertentu dalam menetapkan ancaman pidana 

terhadap delik – delik dalam Buku II dan Buku III. Sedangkan dalam Rancangan KUHP 

telah menyusun suatu pola yang mengategorikan delik – delik dalam 5 ( lima) kategori, 

berdasarkan keseriusannya dilihat dari sudut ancamanya pada “rasa aman” 

masyarakat, yaitu : sangat ringan – ringan -sedang  - berat – sangat serius. Disamping 

itu disusun pula 6 ( enam) kategori maksimum denda, yaitu dari yang paling rendah ( 

kategori I ) sebesar Rp. 150. 000,- dan yang paling tinggi ( kategori VI ) sebesar Rp. 

150.000,- dan yang paling tinggi (kategori VI) SEBESAR Rp. 300.00,-. Dengan 

demikian terdapat pola sebagi berikut :. 

a. Sangat ringan – tidak ada pidana penjara – denda kategori I ( Rp. 150.000,- ) 

atau kategori II ( Rp. 500.000,- ) 

b. Ringan- maksimum penjara 1 – 2 tahun – denda kategori III ( Rp. 3000.000,-) 

c. Sedang – maksimum 2 – 4 tahun – denda kategori IV ( Rp. 7.500.000,- ) 

d. Berat – maksimum 5 – 6 tahun – denda kategori IV ( Rp. 750.000.000,-) 
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e. Sangat serius – diatas 7 tahun penjara – tanpa denda, kecuali untuk korporasi 

terkena kategori V ( Rp. 30.000.000,-) atau kategori VI ( Rp. 300.000.000,-) 

Maka berkaitan dengan peringkat tersebut di atas bisa dilihat lagi bagaimana kita 

akan merumusakan pelanggaran terhadap harkat martabat atau penghinaan, 

seandainya masih tetap di kiminalisasi maka harus dilihat masuk katagori yang 

mana?. Seandainya yang lebih tepat memasukan sebagai kejahatan ringan maka 

harus pula dipikirkan untung ruginya memidana seseogatifnya, untuk itu apakah 

tidak sebaiknya dikaji suatu pidana bersayarat atau justru tidak dalam lapangan 

hukum pidana. Sementara bila pidananya lebih berat harus dipikirkan suatu 

kepentingan masyarakat yang terancam yaitu tersumbatnya saluran kebebasan 

berpendapat.  

 

Buku Rujukan  : 

1. Hukum Pidana oleh :  

- Prof. Dr. D. Schaffmeister 

- Prof. Dr.N. Keijer 

- Mr. E.PH. Sutorius 

2. Kapita Selekta Hukum Pidana oleh : 

- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. 

3. Pembaharuan hukum pidana oleh : 

- Mardjono Reksodiputro. 

4. Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana oleh : 

- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S. H. 

5. Dari lembaran Kepustakaan Hukum Pidana oleh: 

- Prof. Mr. Roeslan Saleh. 

6. Hukum Pidana II Delik – Delik Tertentu oleh : 

- Prof. Satochid Kartanegara S.H. 

7. Hukum Pidana: 

Van Bemmelen. 


