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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penjatuhan pidana adalah salah satu proses hukum yang harus dijalani oleh seseorang 

yang didakwa melakukan perbuatan pidana. Penerapan dari penjatuhan pidana diharapkan 

dapat menjadi penekan dalam menghadapi kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam 

masyarakat. Pengadilan menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang secara sah telah 

melanggar hukum pidana dan hukuman itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.  

Adapun Proses Peradilan Pidana adalah proses pengambilan keputusan melalui 

lembaga lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan & lembaga pemasyarakatan, yang 

melakukan penangan terhadap kejahatan tersebut.1 Penjatuhan pidana kepada seseorang 

sebagai upaya sah yang dilandasi oleh hukum, untuk memberikan hukuman melalui proses 

peradilan pidana kepada orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Karena itu 

proses peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga 

penegak hukum. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada 

suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu 

sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan 

dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. 

Pelaksanaan sistem peradilan pidana sesuai dengan fungsi yang sebenarnya akan 

membuat masyarakat terlindungi dari kejahatan. Sistem peradilan pidana pada 

hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu 

sistem peradilan pidana sangat terkait erat dengan perundang-undangan pidana itu 

sendiri, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil (acara pidana). 

                                                           
1Muhammad Nursal Ns, “Proses Peradilan Pidana” diakses dari http://www.negarahukum.com/hukum/proses-

peradilan-pidana.html, pada tanggal 15 July 2018 pukul 15:35.  

http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html
http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html
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Dalam hal ini sistem peradilan pidana adalah merupakan bentuk perwujudan 

penegakkan hukum “in concreto”.2 

 

Karena itu, dalam proses peradilan pidana terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu 

proses peradilan pidana dalam mencari kebenaran materill.  

Dalam proses peradilan pidana berawal dengan terjadinya suatu tindak pidana (delik) 

yang berupa kejahatan (rechtsdelict) atau pelanggaran (wetsdelict).3 Tindak pidana tersebut 

akan ditangani oleh penyidik berdasarkan 3 sumber yaitu Laporan/pengaduan, tertangkap 

tangan, dan mengetahui sendiri. Berdasarkan dari 3 sumber tersebut, akan dilakukan tindakan 

penyelidikan.4 

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur 

dalam Undang-Undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan 

menurut Pasal 4 KUHAP adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.  

Peristiwa-peristiwa yang dilaporkan/diadukan belum tentu merupakan perbuatan 

pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh penyelidik terlebih dahulu 

untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, jika merupakan 

tindak pidana apakah dapat dilakukan tindakan penyidikan atau tidak. 

Apabila tindak pidana yang ditemukan dapat disidik, maka proses yang dilakukan 

selanjutnya adalah tahap penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 butir 

                                                           
2Tita Dwi, “Sistem Peradilan Pidana” diakses dari http://materikuliahtita.blogspot.com/2013/06/sistem-peradilan-

pidana.html, pada tanggal 3 maret 2019 pukul 16:04.  
3 Elsa Karina, “Resume Hukum Pidana” diaskes dari 

https://www.academia.edu/25736541/RESUME_HUKUM_ACARA_PIDANA, pada tanggal 18 maret 2019, 18:52 
4 Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek. Bandung: CV 

Mandar Maju,2007,cet 1, hal.32-33. 

https://www.academia.edu/25736541/RESUME_HUKUM_ACARA_PIDANA
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(2) Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) disebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya.   

Setelah itu, penyidik menuangkan hasil penyidikan ke dalam berita acara 

pemeriksaan (BAP) dan diserahkan kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti 

kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.5 Jika Penuntut Umum 

berpendapat bahwa dari hasil penyidikan itu dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut 

umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.   

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang 

di muat di dalam surat dakwaan tersebut, hakim akan memeriksa perkara itu. 

Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan 

tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai 

peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.6  

Jadi mendakwakan seseorang terdakwa harus benar-benar mempunyai bukti-bukti 

yang kuat bahwa ia melakukan tindak pidana baik pelanggaran ataupun kejahatan, barulah 

kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.7 

A.Karim Nasution memberikan definisi mengenai surat dakwaan:  

“Surat dakwaan atau tuduhan, yaitu suatu surat atau akta yang memuat suatu 

perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara 

dapat disimpulkan dari surat surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan 

dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti 

terdakwa dapat di jatuhi hukuman.”8.  

 

                                                           
5Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (Pledoi). Jakarta: Visimedia,2009,cet 1, 

hal 8. 
6 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,2008,cet 2, hal. 167.  
7 Hendrastanto Yudowidagdo Dkk, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara,1987, 

cet 1, hal. 165 
8 A. Karin Nasution, Kamus Hukum. Jakarta:Aksara Baru, 1983,cet 1, hal. 40. 
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Dalam membuat Surat Dakwaan yang perlu diperhatikan tindak pidana yang akan 

diajukan ke muka sidang pengadilan ialah Pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. 

Karena itu Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-

004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar 

terdapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat 

Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan 

Dijelaskan mengenai beberapa bentuk surat dakwan dalam perkembangan praktek yaitu :  

a. Surat Dakwaan Tunggal  

b. Surat Dakwaan Alternatif 

c. Surat Dakwaan Subsidair  

d. Surat Dakwaan Kumulatif 

e. Surat Dakwaan Kombiasi9 

Dari 5 jenis surat dakwaan tersebut, JPU dapat memilih salah satu bentuk surat 

dakwaan yang berkaitan dengan kasus yang ditangani. 

Setelah itu JPU melakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara pidana kepada 

pengadilan negeri yang berwenang, dengan dilampiri permohonan agar diperiksa dan 

diputus hakim di sidang pengadilan.10 

Sesuai dengan Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi Penuntutan : 

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan. 

Setelah pelimpahan perkara dari Penuntut Umum ke Pengadilan, maka tanggung 

jawab atas terdakwa dan barang bukti itu secara penuh telah berada pada Pengadilan Negeri, 

                                                           
9
 Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang pembuatan Surat Dakwaan 

10 Henny Mono, Praktik Berpekara Pidana. Malang: Bayumedia Publishing, 2007, Cet 1, hal. 77 
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sehingga dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara tersebut 

berpendapat bahwa perkara itu termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang 

bersangkutan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.  

Pelimpahan berkas perkara ke pengadilan adalah kelanjutan dari penyidikan, maka 

selanjutnya penuntut umumlah yang berkewajiban membuktikan kesalahan 

terdakwa dalam arti bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana yang harus 

dikenakan sanksi. Karena itu, demi keberhasilan pembuktian kesalahan terdakwa di 

pengadilan, maka tidak tertutup kemungkinan penuntut umum dapat mendakwakan 

Pasal-Pasal lainnya disamping Pasal-Pasal yang telah dipersangkakan oleh 

penyidik.11  

 

Proses acara pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut:  

Sebagaimana menurut Pasal 152 ayat (1) dan (2) Ketua Pengadilan Negeri 

menunjuk Hakim dan Hakim tersebut menetapkan hari sidang dan memerintah 

Penuntut umum memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir di sidang pengadilan. 

Setelah itu hakim ketua sidang meminta penuntut umum membacakan surat 

dakwaan.12 

Selanjutnya menurut Pasal 156 ayat (1) terdakwa dan penasehat hukum mengajukan 

eksepsi atau keberatan atas dakwaan penuntut umum dan/atau pengadilan tidak berwenang.  

Putusan sela adalah putusan hakim atas eksepsi dari terdakwa. Apabila putusan sela 

menerima eksepsi, maka sidang dihentikan, Apabila putusan sela menolak eksepsi, maka 

sidang terus dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.13 Selanjutnya Dalam pemeriksan 

barang bukti dan alat bukti Menurut Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah 

yang bersalah melakukannya”. Dua Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

183 KUHAP, harus diambil dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: 

                                                           
11 Hendrastanto Yudowidagdo Dkk, Op.Cit, hal. 79. 
12 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2001, Cet 1, Hal. 

274 
13 Zulkarnain., Praktek Peradilan Pidana.  Malang: Setara Press, 2013, cet 1, hal. 92. 
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a. keterangan saksi,  

b. keterangan ahli, 

c.  surat,  

d. petunjuk, dan 

e. keterangan terdakwa. 

Pembacaan tuntutan penuntut umum (requisitoir). Tuntutan pidana disusun 

berdasarkan fakta fakta yang diperoleh dan barang bukti dari pemeriksaan 

persidangan di pengadilan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan 

kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta fakta yang terungkap 

dalam persidangan tersebut.14  

 

Apabila tahap proses penuntutan dan pembelaan sudah berakhir, dilanjutkan dengan 

penuntut umum menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dan selanjutnya giliran terdakwa 

yang menanggapi replik dari penuntut umum (duplik).  

Dan selanjutnya segera diikuti tahapan terakhir pemeriksaan perkara, yaitu 

penjatuhan putusan akhir, yang merupakan tujuan akhir dari suatu pemeriksaan perkara 

pidana.15 Hakim melakukan musyawarah dan menetukan putusan apakah yang akan di 

jatuhkan terhadap terdakwa. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah terdahulu proses berjalannya SPP telah 

dilakukan di dalam kasus Basuki T Purnama alias Ahok, dalam penyelidikan yang dilakukan 

penyelidik, penyelidik mencari dan menemukan tindak pidana penodaan agama. Setelah itu 

Penyidik melakukan tugasnya yaitu mencari dan menemukan alat bukti dan barang bukti, 

membuat terang tindak pidana tersebut, dan berdasarkan bukti tersebut Basuki T. Purnama 

ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama. Oleh penyidik Basuki T. Purnama dijerat 

dengan Pasal 156a KUHP Jo Pasal 28 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

                                                           
14Ibid, hal. 85. 
15 Ibid, hal. 101 
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tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Setelah itu berkas perkara kasus tersebut 

dilimpahkan penyidik ke Penuntut umum. 

Penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan tersebut membuat surat dakwaan 

alternatif yaitu : 

1. Perbuatan Basuki T Purnama dijerat dengan Pasal 156a KUHP yaitu "Dipidana 

dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja 

di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat 

permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut 

di Indonesia". 

ATAU 

2. Perbuatan Basuki T Purnama dijerat dengan Pasal 156 KUHP yaitu “Barang siapa 

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 Rp 4.500.” 

Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif Sesuai dengan jenis-jenis surat 

dakwaan, penuntut umum dan Hakim bebas memilih salah satu dakwaan untuk 

dibuktikan, dan dakwaan alternatif manakah yang dapat dibuktikan  bergantung 

pada fakta fakta yang diperoleh dalam sidang dan yang diperoleh melalui alat 

bukti serta barang bukti. Fakta fakta itulah yang menentukan tindak pidana yang 

mana yang akan terbukti.16  

Konsekuensi jika memilih surat dakwaan alternatif adalah Hakim dan Penuntut 

umum dapat membuat pilihan dakwaan mana yang dianggap paling terbukti, dan Hakim 

dapat memutus dakwaan mana yang paling benar berdasarkan bagaimana pandangannya 

sesuai dengan yang terjadi di dalam persidangan. 

                                                           
16Adami Chazawi., Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana.  Malang: Bayumedia Publishing, 2011, Cet 

3, hal. 45 
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Menurut van bemmelen Dalam surat dakwaan alternatif yang masing-masing saling 

mengecualikan satu sama lain, haruslah hakim mengadakan pilihan, tapi dalam hal ini 

hakim bebas untuk seumpama menyatakan terbuktinya dakwaan kedua tanpa terlebih 

dahulu memberikan putusan terhadap dakwaan pertama.17 

 

Dalam Proses pembuktian kasus Basuki T. Purnama alias Ahok di pengadilan 

tersebut dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti Penuntut Umum menuntut Basuki T. 

Purnama alias Ahok dengan dakwaan Alternatif kedua. Penuntut umum menempatkan 

dakwaan alternatif  kedua sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan pidana, yaitu Pasal 156 

KUHP, dan memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan terdakwa Basuki T Purnama 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum dengan menyatakan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia dan 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dengan 

masa percobaan selama dua tahun. Sepanjang pemeriksaan dalam persidangan JPU 

menemukan fakta fakta mengenai kesalahan terdakwa, dan tidak ditemukan alasan pemaaf 

dan pembenar atas perbuatan terdakwa. Menurut JPU terdakwa menimbulkan keresahan 

masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman masyakarat antar golongan rakyat Indonesia. 

Karena itu JPU menuntut dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa pencobaan 

selama dua tahun.  

Namun setelah tuntutan pidana diajukan oleh penuntut umum, hakim memutuskan 

bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam 

dakwaan alternatif pertama Pasal 156a KUHP yaitu "Dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan 

perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau 

                                                           
17 A. Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses pidana. Jakarta: Pencetakan Negara R.I., 1973, cet 1, 

hal. 190 
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penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia" dan menjatuhkan pidana selama 2 

tahun penjara.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan                                                                                              

Judul : 

“PERBEDAAN PERTIMBANGAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DAN 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 

1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi inti permasalahan 

adalah :  

Mengapa terjadi perbedaan pertimbangan Penuntut umum dalam tuntutan pidana dan 

pertimbangan majelis hakim pada Putusan perkara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr ? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tentang perbedaan pertimbangan putusan hakim dan tuntutan pidana Penuntut 

Umum dalam Putusan perkara NO. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan 

perkembangan bidang hukum acara pidana khususnya terhadap putusan hakim  

2. Manfaat praktis  

Bagi masyarakat agar mengetahui mengenai adanya alasan perbedaan pendapat 

antara hakim dan penuntut umum dalam memutus suatu perkara. 



10 

 

E. Metode Penelitian  

Untuk mendapatkan data dan hasil penelitian yang sebaik mungkin, maka penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian : Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum 

guna menjawab isu hukum yang dihadapi,18 penelitian hukum normatif karena 

terkait perbedaan pertimbangan antara hakim dan penutut umum dalam suatu 

putusan.  

2. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach).  

a. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang ditangani.19  

b. Pendekatan kasus (case approach), dalam menggunakan pendekatan kasus yang 

perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum 

yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya.20 

3. Bahan Hukum 

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan hukum 

yang dipergunakan oleh penulis yakni: 

                                                           
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2006, hal. 35. 
19 Ibid, hal. 93 
20 Ibid, hal.158. 
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a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.21 

1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. 

2) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.  

3) Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr 

4) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi buku-buku 

teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.22 Terkait 

dengan kasus Basuki T Purnama. 

c. Bahan hukum Tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, 

ensiklopedia dan lain-lain.23 

 

 

F. Originalitas Penelitian  

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh Penulis di perpustakaan 

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, belum ada penelitian yang mengangkat 

permasalahan yang Penulis rumuskan dalam penelitian ini. Namun telah ada skripsi yang 

mengkaji putusan yang sama yaitu putusan No. 1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Judul skripsi 

tersebut adalah “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi 

                                                           
21 Ibid, hal. 181. 
22 Ibid. 
23Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,  Malang: Banyumedia Publishing,2006, hal 

392.   
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Kasus Hukum Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Putusan Nomor 

1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utr)” skripsi tersebut ditulis oleh Cristiyanto Yudha Pamungkas. 

Penulis skripsi tersebut mengkaji bahwa tindak pidana penodaan agama yang dilakukan Ir. 

Basuki Tjahaja Purnama tidak memenuhi unsur unsur Pasal penodaan agama. Perbedaan 

skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan mengkaji mengenai 

perbedaan pertimbangan tuntutan pidana penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara Putusan no. 1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utr. 

G. Unit Amatan dan Unit Analisis  

1. Unit Amatan  

a. Putusan Perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr 

b. KUHAP 

c. KUHP 

2. Unit Analisis 

Perbedaan pertimbangan tuntutan pidana penuntut umum dan pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara Putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. 

 


