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Jakarta, 1 Juli 2008 
 
Kepada Yth: 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI 
Melalui 
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Medan Merdeka Barat No 6 
Jakarta 
 
 
Perihal : Tanggapan atas Keterangan Pemerintah c.q Tim Revisi Rancangan 

KUHP  Dalam Perkara No 14/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 
310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 (1), Pasal 316, dan 
Pasal 207 KUHP terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 

 
 
 
Dengan hormat, 
 
Perkenankan kami,  
 
HENDRAYANA, S.H., SHOLEH ALI, S.H., MUHAMMAD HALIM, S.H., ANGGARA, 
S.H., MIMI MAFTUHA, S.H., ADIANI VIVIANA, S.H., IRSAN PARDOSI, S.H., BAYU 

WICAKSONO, S.H., NAWAWI BAHRUDIN, S.H., E. SUMARSONO, S.H. 
 
Kesemuanya adalah Advokat/Pembela Umum dan Asisten Advokat/Asisten 
Pembela Umum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) yang 
beralamat di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH., Komp. BIER No. 1A, Menteng Dalam, 
Jakarta Selatan - 12870, Telp (021) 8295372, Fax (021) 8295701, Website: 
www.lbhpers.org, email: lbhpers@yahoo.com, dalam hal ini bertindak baik 
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama: 
 
1. Risang Bima Wijaya, SH, lahir di Bangkalan, 5 Oktober 1973, Agama Islam 

Pekerjaan Pemimpin Umum Radar Jogja, Kewarganegaraan Indonesia, 
Alamat Perum Griya Abadi No. 1-2 Rt. 004, Rw 001 Desa Bilaporah, 
Kecamatan. Socah, Kabupaten. Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, untuk 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2008 (surat kuasa 
terlampir). 

 
2. Bersihar Lubis, lahir di Gunung Tua Tapanuli Selatan, 25 Februari 1950, 

Agama Islam, Pekerjaan wartawan/kolumnis, Kewarganegaraan Indonesia, 
Alamat Perum. Depok maharaja Blok D No. 06 Rt.04/15 Kel. Rangkapan 
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Jaya, Kec. Pancoran Mas Kota Depok untuk selanjutnya disebut sebagai 
Pemohon II.  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2008 (surat kuasa 
terlampir). 

  
yang kesemuanya disebut sebagai Para Pemohon  
 
Dengan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Tanggapan atas 
Keterangan Pemerintah c.q Tim Revisi Rancangan KUHP Dalam Perkara No 
14/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 
311 (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP terhadap UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 
I. Pendahuluan 
 
Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, 
kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers telah menjadi bagian dari 
sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya, baik kemerdekaan 
politik, ekonomi, hukum, sosial maupun budaya. 
 
Perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan 
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pemerintah Pendudukan Jepang tidak 
lepas dari peran pemimpin-pemimpin pergerakan rakyat Indonesia. 
 
Para pemimpin Indonesia tersebut, yang telah mengumandangkan seruan 
kemerdekaan Indonesia, telah secara gagah berani mempertahankan 
kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan 
kemerdekaan pers, meski penjara, penggunaan hak istimewa Gubernur 
Jenderal, dan bahkan hukuman mati telah siap menanti para martir 
kemerdekaan tersebut. 
 
Soekarno, Gatot Mangkupradja, Maskun, dan Supriadinata telah merasakan 
kerasnya jeruji penjara hanya karena berusaha memperjuangkan kemerdekaan 
Indonesia melewati pernyataan-pernyataannya baik secara lisan maupun 
tertulis sebagai aktivis-aktivis Partai Nasional Indonesia (PNI). 
 
Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, dan Tan Malaka juga merasakan 
kerasnya penggunaan hak istimewa Gubernur Jenderal yang telah menghukum 
para pemimpin tersebut dengan hukuman pembuangan ke berbagai tempat di 
Indonesia bahkan di luar negeri. 
 
Perjuangan untuk kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan 
dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers secara gigih terus 
menerus diperjuangkan. Tidak hanya oleh kalangan wartawan akan tetapi juga 
oleh semua kalangan masyarakat. 
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Dalam sebuah negara yang mendasarkan dirinya pada prinsip – prinsip negara 
hukum maka demokrasi mutlak diperlukan. Demokrasi tidak akan bisa berjalan 
tanpa tegaknya negara hukum begitu pula negara hukum tidak akan bisa 
berjalan tanpa adanya demokrasi. 
 
Dalam sebuah demokrasi, ada sejumlah prasyarat dasar yang harus dipenuhi 
diantaranya adalah kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara 
lisan dan tulisan, kebebasan berekpresi, dan kemerdekaan pers. Hanya dengan 
kuatnya pengakuan dan perlindungan terhadap kemerdekaan menyatakan 
pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekpresi, dan 
kemerdekaan pers maka penyebarluasan serta pertukaran gagasan dan 
informasi dapat berkembang secara sehat. 
 
Maka untuk itu, ijinkan sekali lagi Para Pemohon mengutip kembali pendapat 
dari Hakim Agung Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Ketua Mahkamah Agung RI:  
 

“Kita sudah bertekad bahwa kebebasan pers merupakan salah satu unsur 
absolut dalam kehidupan demokrasi kita. Ini prinsip yang harus disadari semua 
orang—termasuk oleh para hakim…. Saya ingin kita tak menarik mundur 
kebebasan tersebut. Saya juga bisa mengeluh dengan pemberitaan pers. Tapi 
hal itu tak bisa dijadikan alasan untuk kembali membungkam pers…. Sebagai 
sebuah negara merdeka, Indonesia menganut sistem demokrasi yang secara 
prinsip mengusung kebebasan pers dan kebebasan berekspresi” (Majalah 
Tempo, 12—19 Oktober 2003). Dalam pidato pelantikan hakim agung dan ketua 
Pengadilan Tinggi Negeri di gedung Mahkamah Agung pada 14 September 2004 
ia mengatakan: “Pers yang bebas bukan hanya instrumen demokrasi. Tetapi, 
sekaligus penjaga demokrasi…. Jangan sampai tangan hakim berlumuran, ikut 
memasung kemerdekaan pers yang akan mematikan demokrasi….” Dengan 
memasung kemerdekaan pers, maka hakim sedang memasung kemerdekaannya 
sendiri. (Koran Tempo, 15 September 2004 dan Kompas, 15 September 2004). 
Selain itu beliau juga menyatakan “Bila terjadi perubahan sistem 
ketatanegaraan, seperti dari kolonial ke kemerdekaan, semua rezim politik 
dan hukum by law tidak berlaku lagi. Kalaupun masih ada yang berlaku karena 
memang dimungkinkan oleh aturan peralihan, wajib menyesuaikan diri dengan 
prinsip yang baru. Sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia menganut sistem 
demokrasi yang secara prinsip mengusung kebebasan pers dan kebebasan 
berekspresi.” (Majalah Tempo, 12 – 19 Oktober 2003) 

 
Ijinkan kami untuk mengutip pidato dari Alm. Yap Thiam Hien, Advokat dan 
anggota Konstituante, pada 12 Mei 1959 pada Sidang Konstituante: 
 

“Sejarah perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesiapun adalah perjuangan dari 
“Recht” atas “Macth”, dari keadilan atas kesewenang-wenangan. Oleh karena 
itu pula Konstitusi Indonesia tidak bisa tidak harus mempunyai sifat dan tujuan 
yang sama dengan konstitusi-konstitusi lain”..... “Apa gunanya pengorbanan-
pengorbanan rakyat Indonesia sampai tercapainya kemerdekaan, bilamana 
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rakyat Indonesia tidak mempunyai hak dan kebebasan untuk berpikir, menulis, 
berserikat, berkumpul, berpartai politik, beroposisi, mogok, dan sebagainya 
seperti di jaman penjajahan” 

 
Penting juga untuk melihat pendapat Presiden Amerika Serikat ke-32, Franklin 
Delano Roosevelt yang mengemukakan bahwa setiap manusia di muka bumi 
memiliki sejumlah hak yang harus dijamin pemenuhannya. Hak – hak itu 
mencakup kebebasan berbicara (freedom of speech), kebebasan beragama 
(freedom of worship), kebebasan dari kekurangan (freedom from want), dan 
kebebasan dari rasa takut (freedom from fear). 
 
Begitu pentingnya kebebasan berbicara (freedom of speech) sehingga yang 
harus dijamin tidaklah hanya kebebasan berbicara (freedom of speech) 
namun juga kebebasan setelah berbicara (freedom after speech). 
 
Pengakuan akan hak berkomunikasi sebagai sesuatu yang vital dan penting 
dapat ditemui dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi 
Manusia yang dalam alinea keduanya menyatakan :  
 
“Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri 
manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan 
diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan,  dan 
hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas 
oleh siapapun”. 
 
Selain itu Pasal 28 I ayat (1) Perubahan II UUD 1945 juga menyatakan bahwa: 
 
“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun”. 
 
Dalam konteks ini, kedua dokumen hukum bersejarah tersebut telah mengakui 
pentingnya kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan 
tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers dalam sebuah tatanan 
masyarakat demokratis. 
 
Namun pemerintah dan DPR berusaha untuk tetap menghalang-halangi 
kemerdekaan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan 
berekspresi, dan kemerdekaan pers melalui berbagai instrumen hukum, 
diantaranya adalah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan yang paling 
terbaru adalah melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Kedua produk hukum nasional itu memuat tindak pidana penghinaan 
dan fitnah dengan hukuman yang jauh lebih eksesif dibandingkan dengan Kitab 
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Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun bahkan dengan Rancangan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) versi 2008. 
 
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah produk 
hukum baru yang sehari setelah disahkan oleh DPR segera memancing 
kontroversi. Kontroversi dan penolakan tersebut tidak hanya datang dari 
media, organisasi media, dan wartawan, namun juga datang dari kelompok 
bloger, pemilik dan/atau pengelola blog, sebuah media online alternatif yang 
sedang berkembang dan populer di masyarakat. 
 
Dengan perumusan delik secara formil dan melanggar prinsip “lex certa” kedua 
produk hukum tersebut dapat mengirimkan setiap warga negara Indonesia yang 
menggunakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana 
dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 F 
Perubahan II UUD 1945 ke balik jeruji penjara dengan jeratan 
penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah. 
 
Oleh karena itu, untuk lebih menjamin kemerdekaan menyatakan pikiran dan 
pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers di Indonesia, maka 
kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemerintah c.q Tim 
Revisi R KUHP, dan sekali lagi kami memohon agar Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi RI mengabulkan seluruh permohonan kami supaya masyarakat 
Indonesia tidak dengan mudah dipidana karena melakukan hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya yang telah dijamin dalam UUD 1945 berikut 
perubahan-perubahannya. 
 
II. Kemerdekaan Menyatakan Pikiran dan Pendapat adalah Hak Setiap 

Warga Negara 
 

1. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan 
tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak 
konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat 
(2), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945. 

  
2. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum dari Para Pemohon dalam 

Permohonan ini adalah pertama-tama sebagai warga negara Indonesia 
dan bukan semata-mata hanya sebagai wartawan. 

 
3. Bahwa Para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang berprofesi 

sebagai wartawan juga menganggap tidak ada kesalahan penerapan 
hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah 
Agung RI dan badan-badan kekuasaan kehakiman di bawahnya yang 
menyatakan bahwa pada pokoknya tidak ada conflicting laws antara 
KUHP dan UU Pers, dan wartawan sebagaimana warga negara Indonesia 
lainnya adalah subyek yang diatur dan tunduk pada KUHP. 
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4. Bahwa tindak pidana pers atau kriminalisasi terhadap pers sebagaimana 
dimaksud dalam terminologi hukum hanyalah dapat ditemukan dalam UU 
No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

 
5. Bahwa Para Pemohon untuk selanjutnya tidak akan menanggapi dalil-

dalil yang dikemukakan oleh Pemerintah c.q Tim Revisi R KUHP yang 
diwakili oleh Dr. Mudzakkir, S.H, M.H yang berusaha mengkaitkan antara 
KUHP dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

 
6. Bahwa pada dasarnya Para Pemohon tidak hanya mempermasalahkan 

norma pidana penjaranya saja, namun juga mempermasalahkan norma 
konstitusional dari tindak pidana penghinaan dan/atau fitnah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), 
Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP. 

 
7. Bahwa Pemohon I telah mengemukakan dalil-dalil berkenaan dengan 

konstitusionalitas dari norma tindak pidana penghinaan dan atau fitnah 
dalam Bagian IV Tentang Pokok Permohonan pada poin 14 sampai dengan 
poin 29. 

 
8. Bahwa Pemohon II juga telah mengemukakan dalil-dalil berkenaan 

dengan konstitusionalitas dari norma tindak pidana penghinaan dan atau 
fitnah termasuk juga konstitusionalitas dari norma tindak pidana 
penghinaan terhadap Penyelenggara Negara dan/atau Aparat 
Penyelenggara Negara dalam Bagian IV Tentang Pokok Permohonan pada 
poin 14 sampai dengan poin 35. 

 
9. Bahwa norma penghinaan dan atau fitnah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP 
adalah bersifat subyektif sehingga sulit untuk diberikan ukuran secara 
pasti apakah suatu pernyataan pendapat adalah sebuah kritik atau 
dalam kondisi tertentu kritik yang dilancarkan secara vulgar akan 
hanya dianggap sebuah kritik ataukah penghinaan. 

 
10. Bahwa norma penghinaan dan atau fitnah sebagai mana diatur dalam 

Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP dapat 
secara mudah disalah gunakan dan dipergunakan secara sewenang-
wenang mengingat relasi kuasa yang terjalin dalam penerapan norma 
penghinaan tersebut. 

 
11. Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan 
Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak akan diterapkan apabila perkara tersebut 
terjadi diantara orang-orang biasa. 

 



 7 

12. Bahwa karena sifatnya yang sangat subyektif maka penerapan pidana 
penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat 
(2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah berlebihan dan sewenang – 
wenang. 

 
13. Bahwa Pasal 207 dan Pasal 316 KUHP telah nyata-nyata memberikan 

perlindungan dan perlakuan istimewa terhadap Pejabat Negara serta 
aparat penyelenggara negara dan telah menyingkirkan prinsip persamaan 
di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 

 
14. Bahwa pemberlakuan Pasal 207 dan Pasal 316 KUHP telah secara serius 

mengancam kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan 
berekspresi, dan kemerdekaan pers serta kepastian hukum. 

  
15. Bahwa menurut doktrin yang berlaku umum yaitu “power tends to 

corrupt, absolute power corupt absolutely”, oleh karena itu wajar jika 
masyarakat melakukan pengawasan terhadap para pejabat negara dan 
para aparat penyelenggara negara agar mereka tidak mudah untuk 
berlaku dan berbuat secara sewenang-wenang terhadap kewenangan 
yang dimiliki dan melekat dalam jabatannya. 

 
16. Bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya 

melalui penyampaian pikiran dan pendapatnya secara lisan dan/atau 
tulisan dan untuk itu para Pejabat negara dan aparat penyelenggara 
negara harus mudah untuk menerima kritikan dan/atau masukan dari 
masyarakat bukannya dengan mudah menganggap bahwa masukan 
dan/atau kritik yang berasal dari masyarakat tersebut  bersifat 
penghinaan terhadap para Pejabat negara dan/atau aparat 
penyelenggara negara. 

 
17. Bahwa terdapat beragam cara penyampaian kritik dari menyampaikan 

kritik secara halus sampai sampai dengan menyampaikan kritik yang 
dilakukan vulgar dan kasar. 

 
18. Bahwa sebagai pejabat negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat 

melalui pemilu ataupun dipilih secara tidak langsung oleh rakyat melalui 
DPR, maka adalah sah apabila masyarakat menyampaikan kritik dan 
pendapatnya terhadap kinerja dari para pejabat negara baik yang 
disampaikan secara halus ataupun disampaikan secara vulgar melalui 
seluruh saluran media dan komunikasi yang tersedia. 

 
19. Bahwa aparat penyelenggara negara sebagai pelaksana dari mandat yang 

diberikan rakyat kepada negara sesungguhnya adalah abdi dari 
masyarakat, maka sah pula apabila masyarakat menyampaikan kritik dan 
pendapatnya terhadap kinerja dari aparat penyelenggara negara baik 
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yang disampaikan secara halus ataupun disampaikan secara vulgar 
melalui seluruh saluran media dan komunikasi yang tersedia. 

 
III. Keterkaitan Pasal 28 G UUD RI Tahun 1945 Dengan Perlindungan Hukum 

Pidana Adalah Tidak Tepat 
 

20. Bahwa Pasal 28 G Perubahan II UUD 1945 menyatakan : 

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain.  

 

21. Bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 G ayat (1) Perubahan II UUD 1945 
tidaklah harus dilakukan melalui mekanisme hukum pidana, namun 
negara berkewajiban menyediakan mekanisme hukum yang tepat tanpa 
menimbulkan ancaman dan/atau gangguan secara serius terhadap 
kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, 
kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers. 

 
22. Bahwa Para Pemohon berpendapat mekanisme tersebut telah tersedia 

melalui upaya gugatan perdata sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1372 
– 1379 KUHPerdata, sehingga penuntutan terhadap penghinaan dan 
pencemaran nama baik dapat dilakukan dalam mekanisme yang 
disediakan dalam KUHPerdata. 

 
23. Bahwa dalam beberapa hal mekanisme upaya gugatan secara perdata 

terasa nampak begitu membahayakan karena ada beberapa putusan 
pengadilan yang dapat dinilai tidak layak, namun setidaknya tidak ada 
dua kali penghukuman terhadap setiap orang yang menggunakan hak 
dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 
1945. 

 
24. Bahwa perkembangan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, 

kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers, terutama di negara-
negara demokrasi, sudah sedemikian jauh sehingga kini dipandang tidak 
lagi wajar, bahkan tidak patut, untuk menjatuhkan sanksi hukum pidana 
penjara bagi para pencipta karya-karya pemikiran kreatif seperti karya 
jurnalistik, pendapat, atau ekspresi. 
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25. Bahwa pandangan yang menganggap penyampaian pendapat, 
penyampaian ekspresi dan karya jurnalistik sebagai kejahatan yang patut 
dijatuhkan pidana penjara kini semakin tidak populer sehingga tidak 
selayaknya dipertahankan. Penjatuhan sanksi hukum pidana berupa 
hukuman penjara dipandang tidak sesuai dengan standar internasional 
tentang kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan 
berekspresi dan kemerdekaan pers.  

 
26. Bahwa Pasal 28 G ayat (2) haruslah diletakkan dalam konteks Pasal 7 

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (UU No 12 Tahun 
2005) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman 
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia 
(UU No 5 Tahun 1998) dan tidak diletakkan dalam konteks perlindungan 
terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. 

 
27. Bahwa upaya Pemeritah c.q Tim Revisi KUHP untuk mengkaitkan Pasal 28 

G Perubahan II UUD 1945 dengan perlindungan hukum pidana terhadap 
kehormatan dan nama baik seseorang sungguh tidak tepat dan 
menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah c.q Tim Revisi R KUHP dalam 
menangkap pesan dari Pasal 28 G Perubahan II UUD 1945. 

 
28. Bahwa Para Pemohon tidak akan menanggapi lebih lanjut keterangan 

Pemerintah terkait dengan Pasal 28 G Perubahan II UUD 1945 tersebut. 
 
IV. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan/atau Fitnah Tersebar di Luar 

KUHP 
 

29. Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan 
Pasal 311 ayat (1) KUHP juga terdapat dalam UU No 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 

 
30. Bahwa kedua produk hukum nasional ini hukuman pidana yang dikenakan 

terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah jauh 
lebih eksesif dibandingkan dengan KUHP bahkan dengan R KUHP. 

 
31. Bahwa pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah 

di Indonesia diatur melalui KUHP, UU No. 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 

 
32. Bahwa pengaturan-pengaturan tersebut secara jelas telah berusaha 

menghalangi atau menyingkirkan hak konstitusional dari setiap warga 
negara Indonesia untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara 
lisan dan tulisan dengan menggunakan segala jenis saluran media dan 
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informasi yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat 
(2), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945. 

 
33. Bahwa untuk lebih jelasnya, Para Pemohon akan menguraikan tindak 

pidana pencemaran dalam KUHP, R KUHP, UU No 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran, dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 

 

No Produk Hukum Pasal 
1 KUHP Pasal 207 KUHP  

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan 
lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan 
umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun enam bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah 
Pasal 310 ayat (1)  
Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau 
nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, 
yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, 
diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 
paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
Pasal 310 ayat (2) 
Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran 
yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di 
muka umum, maka diancam karena pencemaran 
tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan atau pidana denda paling banyak empat 
ribu lima ratus rupiah. 
Pasal 311 ayat (1) 
Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau 
pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan 
apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, 
dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang 
diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun. 
Pasal 316  
Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya 
dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika 
yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah. 

2 R KUHP Pasal 405 
Setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan 
menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang 
berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, 
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dipidana dengan pidana  penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling banyak Kategori III (Rp. 
30.000.000) 
Pasal 530 ayat (1) 
Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan 
atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan 
suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut 
diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan 
pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Kategori II (Rp. 7.500.000) 
Pasal 530 ayat (2) 
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang 
disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan ditempat 
umum, pembuat tindak pidana dipidana karena 
pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 
Kategori III (Rp. 30.000.000) 
Pasal 531 ayat (1) 
Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 530 diberi kesempatan membuktikan 
kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat 
membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan 
dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
sedikit Kategori III (Rp. 30.000.000) dan paling banyak 
Kategori IV (Rp. 75.000.000) 
Pasal 534 
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
530 sampai dengan Pasal 533, dapat ditambah dengan 
1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah 
adalah pegawai negeri yang sedang menjalankan 
tugasnya yang sah 

3 UU Penyiaran Pasal 36 ayat (5) huruf (a) 
Isi siaran dilarang :  
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau 
bohong;  
Pasal 57 huruf (d) 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk 
penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah) 
untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: (d.) 
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melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 ayat (5); 

4 UU Informasi dan 
Transaksi 
Elektronik 

Pasal 27 ayat (3) 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.  
Pasal 45 ayat (1) 
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

 
34. Bahwa dengan banyaknya jeratan pidana terhadap aktivitas menyatakan 

pikiran dan pendapat serta penyebarluasan informasi di Indonesia, dapat 
secara serius mengganggu terciptanya tujuan dibentuknya Pemerintah 
Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat 
mengganggu upaya seluruh bangsa Indonesia untuk mencipatakan 
pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek-praktek 
penyelenggaraan negara yang buruk. 

 
35. Bahwa dengan jeratan-jeratan pidana baik di dalam KUHP ataupun di 

luar KUHP tersebut secara serius telah berupaya menghilangkan 
kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tertulis, 
kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 28 E ayat (2) dan Pasal 28 E ayat (3) Perubahan II UUD 1945. 

 
36. Bahwa dengan banyaknya jeratan pidana baik di dalam KUHP ataupun di 

luar KUHP tersebut dapat secara serius mengganggu hak masyarakat 
untuk untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan cara 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945. 

 
37. Bahwa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam 

UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No 11 Tahun 2008 
adalah hukuman yang eksesif yang dapat mencederai dan menarik 
kembali iklim kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara 
lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3), 
Pasal 28 F, dan Pasal 28 I Perubahan II UUD 1945 

 
V. Pidana Penjara Dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 

311 ayat (1) KUHP Bertentangan dengan Konstitusi 
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38. Bahwa Pasal 310 ayat (1) berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang 

kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, 
yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 
pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 

 
39. Bahwa Pasal 310 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika hal itu dilakukan dengan 

tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan 
di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 

 
40. Bahwa Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi: “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.” 

 
41. Bahwa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), 

Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP telah menyebabkan 
ketakutan terhadap diri Para Pemohon untuk dapat secara bebas 
menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan sebagai mana 
dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan Pasal 28 E ayat (3) 

 
42. Bahwa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), 

Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP telah menyebabkan 
ketakutan terhadap diri Para Pemohon untuk dapat secara bebas 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945 

 
43. Bahwa ancaman ketakutan yang dialami oleh Para Pemohon terhadap 

pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 
310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP secara efektif telah 
menyebabkan Para Pemohon tidak lagi dapat secara bebas menyatakan 
pikiran dan pendapatnya secara lisan dan tertulis dan tidak lagi dapat 
secara bebas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 ayat 
(3), dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945 
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44. Bahwa ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 

ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP tidaklah 
proporsional dan bahkan berlebihan serta membahayakan secara prinsip 
kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan Pasal 28 E ayat (3) 
Perubahan II UUD 1945 

 
45. Bahwa ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 

ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP tidaklah 
proporsional dan dapat membahayakan prinsip “free flow of 
information” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 
1945 

 
46. Bahwa Pasal 28 G ayat (1) Perubahan II UUD 1945 menyatakan “Setiap 

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak 
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

 
47. Bahwa Pasal 22 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi 

Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan 
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

 
48. Bahwa Pasal 30 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram 
serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu” 

 
49. Bahwa dalam Alinea III Pembukaan Kovenan Internasional Hak Sipil dan 

Politik (diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005) dinyatakan 
“Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of 
Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and 
political freedom and freedom from fear and want can only be achieved 
if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and 
political rights, as well as his economic, social and cultural rights” 
(terjemahan bebas: “Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati 
kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan 
kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana 
setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak 
ekonomi, sosial, dan budaya”) 

 
50. Bahwa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), 

Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP telah menimbulkan 
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perasaan tidak aman dan ketakutan yang mendalam dalam diri Para 
Pemohon untuk dapat secara bebas menyatakan pikiran dan 
pendapatnya secara lisan dan tulisan dan Para Pemohon telah 
menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan yang mendalam dalam 
diri Para Pemohon sehingga Para Pemohon tidak lagi dapat secara bebas 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28 F Perubahan II 
UUD 1945. 

 
51. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-V/2007 

tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang No 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran terhadap UUD Negara Republik Indonesia 
1945, Mahkamah telah berpendapat bahwa pemberian sanksi pidana 
harus memperhatikan hukum pidana yang humanistis dan terkait dengan 
kode etik.  

 
52. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi No 

4/PUU-V/2007 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang No 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Mahkamah telah menyatakan 
bahwa (i) ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu 
tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama 
efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit, (ii) 
ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila hasil sampingan (side 
effect) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan 
yang akan dikriminalisasi, (iii) ancama pidana harus rasional, (iv) 
ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai 
dengan hukum, dan kompetensi (order, legitimation, and competence), 
dan (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan 
masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (social 
defence, fairness, procedural and substantive justice) 

 
53. Bahwa ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam dalam 

Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP telah 
menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan dalam diri Para 
Pemohon akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang 
dilakukan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan 
Pasal 311 ayat (1) KUHP dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 G ayat 
(1) Perubahan II UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman 
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 
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54. Bahwa berdasarkan pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Maruarar 
Siahaan dan H. Harjono dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-
V/2007 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang No 29 Tahun 
2004 tentang Praktik Kedokteran, tujuan kriminalisasi adalah untuk 
menanggulangi kejahatan, perbuatan yang dibenci yaitu perbuatan yang 
mendatangkan korban, dan penentuan kriminalisasi demikian harus 
mempertimbangkan prinsip “cost and benefit” dan juga 
mempertimbangkan jangan sampai penegak hukum overbelasting atau 
kelampauan beban tugas, sebagai “a rational total of the responses to 
crime” 

 
55. Bahwa ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam 310 ayat 

(1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP jelas tidak lagi 
proporsional dan tidak tepat apabila dimaksudkan untuk melindungi 
reputasi dan kehormatan dari seseorang karena telah secara serius 
mengancam, mencederai, dan mengganggu hak konstitusional untuk 
menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan dan hak 
berkomunikasi 

 
VI. Kemerdekaan Menyatakan Pikiran serta Pendapat dan Hak Untuk 

Memilih 
 

56. Bahwa dengan masih adanya beragam tindak pidana yang memberikan 
perlindungan terhadap para pejabat negara dan aparat penyelenggara 
negara telah secara nyata menyingkirkan kedaulatan rakyat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan III UUD 1945 yang berbunyi 
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”. 

 
57. Bahwa sebagai pemegang kedaulatan rakyat, maka rakyat menitipkan 

sebagian kecil dari kedaulatannya melalui pemilu untuk memilih para 
wakilnya dan untuk mengisi jabatan-jabatan negara yang diatur dalam 
UUD 1945. 

 
58. Bahwa untuk memilih orang – orang yang tepat untuk mengisi jabatan-

jabatan negara yang tersedia, maka rakyat haruslah bebas untuk 
menyatakan pikiran dan pendapatnya secara lisan dan tertulis dan bebas 
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia. 

 
59. Bahwa untuk itu, maka pers dapat menjadi salah satu alat untuk 

menyalurkan dan menyampaikan informasi yang penting bagi seluruh 
rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia dapat menentukan pilihan yang 
tepat dan terbaik bagi kebaikan seluruh masyarakat dan bangsa 
Indonesia. 
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60. Bahwa jeratan hukum pidana terhadap aktivitas menyatakan pikiran dan 

pendapat serta penyebarluasan informasi dapat, baik secara langsung 
ataupun tidak langsung, menutup akses informasi yang penting bagi 
masyarakat yang pada akhirnya masyarakat juga akan mendapatkan 
kesulitan untuk menentukan pilihan yang tepat dan terbaik saat memilih 
dan mengisi jabatan-jabatan negara yang tersedia melalui pemilu. 

 
61. Bahwa para pejabat negara dan aparat penyelenggara negara dipilih baik 

langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat, maka tidaklah 
berlebihan apabila masyarakat melakukan fungsi pengawasannya untuk 
memberikan kritik, komentar, pendapat, dan usulan kepada para 
pejabat negara dan aparat penyelenggara negara untuk dapat melakukan 
tugas dan kewajibannya kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai 
diatur dalam Konstitusi dan UU yang berlaku di Indonesia. 

 
62. Bahwa untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, maka masyarakat 

dapat menggunakan segala jenis saluran informasi dan media yang 
tersedia, baik media utama seperti media cetak, penyiaran, dan online 
ataupun media lainnya seperti pesan singkat (sms), surat elektronik, 
mailing list, ataupun blog. 

 
63. Bahwa tanpa adanya pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya 

pemerintahan dan penyelenggaraan negara, maka akan berlaku 
pendapat “power tends to corrupt, absolute power corupt absolutely”. 
Dan masyarakat Indonesia telah merasakan akibat dari penggunaan 
kekuasaan yang tanpa kritik dan kontrol selama masa pemerintahan 
Soekarno (pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959) dan masa pemerintahan 
Soeharto. 

 
64. Bahwa Pasal 316 dan Pasal 207 KUHP secara jelas telah mengingkari 

prinsip kedaulatan rakyat sehingga sudah semestinya dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945.  

 
VII. Pelanggaran Etika Bukanlah Kejahatan 
 

65. Bahwa kalimat atau kata akan selalu berkembang oleh karena itu, 
kalimat atau kata yang dianggap menghina pada masa lalu sangat 
mungkin tidak lagi dianggap menghina pada masa sekarang, begitu pula 
kalimat atau kata yang dianggap menghina pada masa sekarang sangat 
mungkin tidak lagi dianggap menghina di masa depan. 

 
66. Bahwa kalimat atau kata yang dianggap menghina pada suatu suku atau 

budaya atau daerah tertentu sangat mungkin tidak dianggap menghina 
pada suku atau budaya atau daerah yang lain, demikian juga berlaku 
sebaliknya. 
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67. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, sangat sulit untuk menentukan 

ukuran dan rumusan yang jelas tentang bagaimana memisahkan antara 
pernyataan yang dianggap sebagai kritik dengan pernyataan yang 
dianggap sebagai penghinaan dan/atau fitnah. 

 
68. Bahwa Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi: “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”. 

 
69. Bahwa menurut pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H, M.A seperti 

dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 
dinyatakan bahwa dalam fitnah dipersyaratkan bahwa pelaku harus 
mengetahui bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak 
benar. 

 
70. Bahwa doktrin kebenaran terkait dengan pekerjaan wartawan dan media 

adalah doktrin yang diperkenalkan dan dianut oleh Mahkamah Agung RI 
dalam Putusan No. 3173 K/Pdt/1993 dalam kasus Surat kabar Harian 
Garuda, Y Soeryadi, Syawal Indra, Irianto Wijaya, Yayasan Obor Harapan 
Medan melawan. Anif, Mahkamah Agung menyatakan bahwa “kebenaran 
yang diberitakan oleh pers merupakan suatu kebenaran yang elusive 
yang berarti sukar dipegang kebenarannya, dimana kebenaran yang 
hendak diberitakan sering berada diantara pendapat dan pendirian 
seseorang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan 
kelompok lain. Oleh karena itu kebenaran yang elusive tidak mesti 
merupakan kebenaran absolut”. 

 
71. Bahwa Mahkamah Agung RI masih dalam Putusan No 3173 K/Pdt/1993 

telah menyatakan “Bahwa berhadapan dengan kenyataan kebenaran 
elusive yang dimaksud, apa yang hendak diulas dan diberitakan oleh 
pers, tidak mesti kebenaran absolut, jika kebenaran absolut yang boleh 
diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan 
bertanggung jawab, sudah mati sebelum lahir” Lebih lanjut Mahkamah 
Agung menjelaskan bahwa “yang dituntut ialah kebenaran berita atau 
ulasan yang mempunyai sumber yang jelas, meskipun disadari adanya 
kemungkinan perbedaan pendapat antara pihak yang terkena 
pemberitaan dengan pihak pers yang memberitakan”.  

 
72. Bahwa kebenaran di dalam ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

sekalipun sangat bersifat relatif, sebagai contoh pada masa lalu yang 
dinyatakan sebagai kebenaran adalah Matahari mengelilingi Bumi dan 
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siapapun yang menyatakan bahwa Bumi mengelilingi Matahari adalah 
tidak benar dan patut dijatuhi hukuman. 

 
73. Bahwa Pasal 310 ayat (1) berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang 

kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, 
yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 
pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 

 
74. Bahwa Pasal 310 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika hal itu dilakukan dengan 

tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan 
di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 

 
75. Bahwa pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP 

tidak usah berarti hal-hal yang dituduhkan harus merupakan suatu tindak 
pidana namun cukup mengandung hal-hal yang dapat dianggap 
mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang maka telah 
memenuhi unsur-unsur pasal 310 KUHP. 

 
76. Bahwa menurut pendapat Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA seperti 

dikutip dalam Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006 bahwa dalam delik 
pencemaran dan pencemaran tertulis tidak diisyaratkan bahwa apa yang 
dikatakan tentang korban adalah tidak benar. 

 
77. Bahwa berdasarkan pendapat J. Satrio, S.H. bahwa “sekalipun yang 

dituduhkan benar, tidak berarti bahwa pernyataan seseorang bukan 
pencemaran, kalau pernyataannya melanggar kehormatan atau nama 
baik orang lain dan ada unsur penyebarluasan pernyataan tersebut” 
dalam hal ini J Satrio menyatakan bahwa “seorang pelacur dibenarkan 
untuk merasa terhina, karena di depan umum diteriaki sebagai pelacur” 

 
78. Bahwa dengan perumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 

dan Pasal 311 ayat (1) KUHP sangat merugikan hak dan/atau kewenangan 
konstitusional dari Para Pemohon, karena delik ini dengan mudah 
digunakan pihak-pihak yang tidak menyenangi kemerdekaan menyatakan 
pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers 
untuk kemudian melakukan pemidanaan terhadap warga negara 
Indonesia yang melakukan hak konstitusionalnya sebagai mana dijamin 
dalam Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 F UUD 1945. 

 
79. Bahwa rumusan delik dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 KUHP 

bukanlah rumusan delik yang secara tegas menganut asas “lex certa” 
sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap 
tafsir sepihak apakah suatu pernyataan pendapat atau pikiran 
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merupakan kritik atau pencemaran dan/atau fitnah, karena itu hukuman 
berbentuk pidana penjara sangat berlebihan dan dapat mengganggu hak 
konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat 
(2) dan ayat (3) Perubahan II UUD 1945. 

 
80. Bahwa penggunaan Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 KUHP juga 

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap tafsir 
sepihak apakah suatu penyampaian informasi merupakan kritik atau 
pencemaran dan/atau fitnah, karena itu hukuman berbentuk pidana 
penjara sangat berlebihan dan dapat mengganggu hak konstitusional dari 
Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 
1945. 

 
81. Bahwa pernyataan pendapat pada umumnya hanya jatuh pada masalah 

etika, dan untuk itu adalah berlebihan apabila hukum pidana berusaha 
untuk mengatur tentang norma etika yang berlaku di masyarakat. 

 
82. Bahwa sulitnya untuk mengatur apakah suatu pernyataan dapat dilihat 

dari beberapa kasus, seperti kasus kelompok musisi Slank dalam 
karyanya “Gosip Jalanan”, sulit untuk merumuskan dan menentukan 
apakah lirik dalam lagu tersebut hanyalah merupakan ekspresi 
ketidakpuasan yang disampaikan secara vulgar ataukah penghinaan. 

 
83. Bahwa adalah berlebihan apabila pernyataan pendapat dalam bentuk 

yang biasa ataupun yang vulgar karena melanggar etika kemudian harus 
dihadapi dengan hukum pidana dan bahkan harus dijatuhi hukuman 
penjara karena persoalan tersebut. 

 
VIII. Kesimpulan 
 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang kami hormati, dari uraian-uraian 
tersebut di atas secara jelas dapat dilihat bahwa pandangan dari Para Pemohon 
tentang pemberlakuan sanksi pidana penjara sebagaimana terdapat dalam 
Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 311 ayat (1) KUHP, dan 
pemberlakukan Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP telah secara nyata menegaskan 
prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan 
pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, prinsip kepastian hukum, dan 
dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi. 
 
Hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia merupakan hak asasi manusia yang diperlukan untuk menegakkan 
keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan juga 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Di berbagai negara demokrasi, memang, 
tidak ada sanksi pidana penjara atau hukuman badan bagi setiap warga negara 



 21 

yang menggunakan haknya untuk berekspresi dan menyatakan pendapat secara 
damai atau tanpa menggunakan kekerasan. 
 
Indonesia bukanlah suatu negara demokrasi jika mengingkari kemerdekaan dan 
kemandirian kekuasaan kehakiman dan juga mengingkari kemerdekaan pers. 
Oleh karena itu tak berlebihan kiranya jika Para Pemohon berpendapat bahwa 
kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kemerdekaan pers merupakan dua sisi 
mata uang yang tak bisa dipisahkan karena satu sama lain karena satu sama 
lain saling membutuhkan kehadirannya. Oleh karenanya Para Pemohon sepakat 
dengan pendapat Hakim Agung Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, MCL, Ketua 
Mahkamah Agung RI, yang menyatakan “Dengan memasung kemerdekaan pers, 
maka hakim sedang memasung kemerdekaannya sendiri”. 
 
Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, 
kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan hak masyarakat untuk 
mengakses informasi telah lama dikebiri dengan berbagai alasan, baik alasan 
yang menggunakan hukum seperti KUHP, UU No 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
dan UU No 12 Tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
ataupun alasan – alasan yang lebih politis sifatnya. Yang pada umumnya 
hambatan untuk kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan 
dan tulisan, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan hak masyarakat 
untuk mengakses informasi lebih ditujukan untuk upaya mengontrol kembali 
hak-hak dasar masyarakat agar dapat menutupi praktek-praktek buruk 
penyelenggaraan negara. 
 
Sekedar untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ketahui bahwa di masa 
depan, Pemerintah dan DPR, sedang berusaha menyiapkan beragam Rancangan 
UU yang dapat membatasi secara sewenang-wenang kemerdekaan menyatakan 
pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, 
kemerdekaan pers, dan hak masyarakat untuk mengakses informasi seperti 
Rancangan KUHP, RUU Perubahan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, RUU 
Kerahasiaan Negara, RUU Intelejen, dan RUU Pelayanan Publik. 
 
Kesemua pembatasan ini, ironisnya, dilakukan melalui instrumen hukum yang 
sah, akan tetapi sekali lagi tidak bertujuan untuk menyokong dan mendukung 
terciptanya iklim kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan 
dan tulisan, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan hak masyarakat 
untuk mengakses informasi namun diarahkan untuk semakin terciptanya suatu 
pemerintahan negara yang tidak terbuka dan anti terhadap kritik, rentan 
terhadap praktek-praktek penyelenggaraan negara yang tidak bebas dari 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, adanya kemerdekaan menyatakan pikiran 
dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, kemerdekaan 
pers, dan terbukanya hak masyarakat untuk mengakses informasi akan dapat 
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menunjang iklim investasi, tumbuhnya ekonomi yang baik, dan bebas dari biaya 
tinggi. Dengan informasi yang terbuka, maka kegiatan perekonomian akan 
dapat tumbuh bergairah dan secara simultan akan menimbulkan pembukaan 
lapangan pekerjaan yang baru. 
 
Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, 
kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan terbukanya hak masyarakat 
untuk mengakses informasi juga akan menunjang pemenuhan hak-hak 
konsumen dan memperbaiki kondisi pelayanan umum (public services) yang 
selama ini seringkali terabaikan dan bahkan sangat mungkin konsumen dapat 
dikriminalkan sebagaimana pengalaman yang telah diutarakan rekan saksi dari 
Para Pemohon yaitu Sdr. Kho Seng Seng. 
 
Pada kenyataannya kita masih bisa melihat kondisi penyelenggaraan pelayanan 
umum yang belum memuaskan seperti rendahnya mutu dan kualitas air bersih 
serta tidak layak minum, kacaunya sistem dan manajemen transportasi umum, 
mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, dan kekacauan manajemen 
pembangunan perumahan.  
 
Kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum ini merupakan usaha untuk 
memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat, yang tidak hanya 
diselenggarakan oleh pemerintah namun juga oleh swasta. 
 
Tanpa adanya Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan 
tulisan, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan hak masyarakat untuk 
mengakses informasi maka masyarakat yang menggunakan pelayanan umum 
akan selalu dalam posisi terpinggirkan, rentan, dan lemah karena akan sering 
terjerat dengan hukum pidana saat berusaha menyuarakan kegelisahan, 
keresahan, dan kekesalannya melalui berbagai saluran media dan informasi 
yang tersedia. 
 
Para Pemohon juga mengamati, sepanjang 2006 - 2007, Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI), yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP telah 
berulang kali mengundang para anggota Tim Revisi KUHP untuk berdiskusi dan 
memberikan masukan kepada para anggota Tim Revisi KUHP terutama tentang 
pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong dalam R KUHP versi 2005. 
 
Namun, seluruh masukan dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP nampaknya 
dianggap angin lalu oleh Tim Revisi KUHP, karena pada R KUHP versi 2008 tidak 
tampak sama sekali perbaikan rumusan yang diusulkan oleh Aliansi Nasional 
Reformasi KUHP pada R KUHP versi 2005. 
 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon sampaikan diatas, tak 
berlebihanlah kiranya, jika Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil-dalil dari Pemerintah c.q Tim Revisi R 
KUHP dan menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon. 
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IX. Petitum 
 
Bahwa berdasarkan hal-hal telah kami uraikan diatas, Para Pemohon dengan ini 
memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
berdasarkan Pasal 24 C UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 45 jo Pasal 51 
ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para 
Pemohon yang amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: 
 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 
 
2. Menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat 

“pidana penjara paling lama sembilan bulan atau”, Pasal 310 ayat (2) 
KUHP sepanjang anak kalimat “pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan atau”, Pasal 311 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat 
“dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, adalah bertentangan 
dengan Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F UUD 1945; 

 
3. Menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat 

“pidana penjara paling lama sembilan bulan atau”, Pasal 310 ayat (2) 
KUHP sepanjang anak kalimat “pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan atau”, Pasal 311 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat 
“dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat; 

 
4. Menyatakan bahwa Pasal 316 KUHP, dan Pasal 207 KUHP adalah 

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat 
(3) dan Pasal 28 F UUD 1945; 

 
5. Menyatakan bahwa Pasal 316 KUHP, dan Pasal 207 KUHP tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat. 
 

atau 
 

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, Para Pemohon 
memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI dapat menjatuhkan 
putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) 
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Hormat kami, 
Kuasa Hukum Para Pemohon 

 
 
 
HENDRAYANA, S.H.      SHOLEH ALI, S.H.    
 
 
 
ANGGARA, S.H       MUHAMMAD HALIM, S.H. 
  
 
 
NAWAWI BAHRUDIN, S.H      IRSAN PARDOSI, S.H. 
 
 
 
MIMI MAFTUHA, S.Hi.      ADIANI VIVIANA, S.H. 
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