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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana 

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 

bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.1 Sedangkan Menurut D. Simons, 

menerangkan bahwa Strafbaar Feit adalah kelakuan (Hendeling) yang diancam dengan 

pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.2 Dan Van Hamel merumuskan 

strafbaar fet adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, 

yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan 

kesalahan.3 

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang 

sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan 

tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya 

menunjukkan hal yang konkrit.4  

Menurut W.P.J. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, 

yaitu : 

                                                           
1 Moeljatno,  Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54. 
2 Ibid, hal. 56 
3 Ibid. 
4 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: PT.Refika Aditama. 2003, Hal.79. 
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1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 

karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan 

tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan 

undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.5 

Jadi, tindak pidana adalah suatu tindakan yang telah melanggar undang-undang serta 

bertentangan dengan hukum dan seseorang yang melakukannya dapat dipidana untuk 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan 

dilakukannya perbuatan pidana, tetapi di samping itu harus ada kesalahan karena seseorang 

tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. 

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antar 

perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan secara ketat. Pada hakekatnya tiap tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur 

unsur yang karena perbuatan menimbulkan akibat. Setiap tindak pidana yang terdapat di 

kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur 

yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subyektif dan 

unsur-unsur obyektif. 

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 

pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur 

obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di 

dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku lakukan.  

Adapun menurut Bambang Poernomo menulis bahwa: 

1. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa delict/strafbaarfeit terdiri dari suatu 

perbuatan (een doen of nalaten) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif 

                                                           
5 Moeljatno, Op.cit hal. 56 
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sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig) yang menyebabkan 

diancam dengan pidana oleh peraturan hukum. 

2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada 

delict/strarbaarfeit.  

 

Dengan perkataan lain dapat dikatan bahwa elemen delict/strafbaarfeit itu terdiri 

dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan 

hukum (onrecht atau wederrechtelijk) dan elemen subjektif yang berupa adanya 

seorang pembuat/dader yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan 

(toerekeningsvatbaarheid) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu6 

Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah: 

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) 

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud 

di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat di dalam kejahatan-

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain. 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di 

dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP 

5. Perasaan takut atau vrees seperti yang anatara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP 

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana adalah  

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid. 

2. Kualitas dari si pelaku. 

3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu 

kenyataan sebagai akibat.7 

Penjelasan Unsur unsur tindak pidana menurut Loebby Logman meliputi 

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif  

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang  

3. Perbuatan itu dianggap melwan hukum  

4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan  

5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.8 

 

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah: 

1. Subjek 

2. Kesalahan 

3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan) 

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan 

dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana  

5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur Objektif lainnya).9 

                                                           
6 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia,1978, hal. 89. 
7 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: CV. Sinar Baru,1984,hal. 184 
8 Loebby Logman, Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana. Jakarta, hal. 13. 

(Tanpa Tahun dan Tanpa Penerbit) 
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Unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam putusan perkara No. 

1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utr adalah sebagai berikut: 

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 156: 

1. Unsur Subjektif : Kesengajaan tercakup dalam suatu istilah atau kata kerja, selain dari 

pada penggunaan istilah istilah dengan sengaja, diketahui, atau dengan maksud. 

Untuk menyatakan adanya unsur kesengajaan, terdapat sejumlah delik yang tidak 

secara tegas menggunakan salah satu istilah tersebut, namun harus ditafsirkan sebagai 

tindakan yang dilakukan dengan sengaja.10 Demikian misalnya penggunaan istilah: 

1) Menghasut (Opruien) dalam Pasal 160 KUHP 

2) Memaksa masuk (Binnen dringen) dalam Pasal 167 dan tidak menggunakan 

istilah datang-masuk (binnen komen) 

3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan rapat umum yang diizinkan Pasal 

173 KUHP 

4) Melawan Pasal 212 KUHP.11 

 

Dari kata-kerja di atas Mengandung pengertian kesengajaan di dalamnya. 

Karena itu unsur subjektif dari Pasal 156 KUHP adalah apa yang menjadi kata 

kerja dalam Pasal Tersebut yaitu menyatakan atau memberikan pernyataan. 

2. Unsur Objektif :  

a. Di depan umum 

b. Menyatakan atau memberikan pernyataan 

c. Mengenai perasaan Permusuhan, kebencian atau merendahkan  

d. Terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia. 

Unsur-unsur dari Pasal 156 KUHP dijelaskan sebagai berikut: 

                                                                                                                                                                                           
9 EY.Kanter dan R. Sinaturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-

PTHM, 1982, hal. 211. 
10 Ibid. hal. 182-183 
11 Ibid. hal. 183-184  
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Di depan umum yang berarti dilakukan secara lisan, ditunjukan kepada orang 

banyak yang berkerumun atau kepada beberapa orang di antara orang banyak 

tersebut dan di dengar oleh orang banyak tersebut namun apabila dilakukan 

terhadap seseorang atau beberapa gelintir orang tertentu tanpa maksud untuk 

didengarkan oleh orang lain, maka hal itu bukanlah tindak pidana.12 

Menyatakan atau memberikan pernyataan artinya menyatakan sesuatu itu juga 

harus dipandang sebagai sesuatu yang dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun 

dengan tindakan-tindakan.13 

Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu 

golongan atau lebih golongan yang di Indonesia.  

Tentang perasaan mana yang dipandang sebagai perasaan, permusuhan, kebencian 

undang-undang tidak memberikan penjelasan, dan hal ini diserahkan kepada para 

hakim untuk memberikan penafsiran mereka dengan bebas, tentang perasaan 

permusuhan Kebencian atau merendahkan.14 Jika pelaku telah memenuhi salah satu 

unsur, maka unsur itu telah terpenuhi.  

 

Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikut berarti tiap-tiap bagian dari 

rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, 

negeri, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum 

Tata Negara.15 Pasal ini perlu di pertahankan di Indonesia, demi mencegah segala 

gejolak sosial yang berbau SARA (Suku, agama, ras, dan antargolongan)16  

 

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 156a: 

1. Unsur Subjektif : Dengan sengaja 

2. Unsur Objektif :   

                                                           
12 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal. 151 
13 Dangin purin and Partner, “Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama (Pasal 156 KUHP dan 156a KUHP” di askes 

dari https://http716.wordpress.com/2016/11/21/aspek-hukum-pidana-penistaan-agama-Pasal-156-kuhp-dan-Pasal-

156a-kuhp/ , pada tanggal 1 july 2019, 01.47 
14 Ibid  
15Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, cet.1, hal. 

247. 
16 Ibid, hal.248. 
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a. Di depan Umum 

b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan 

1) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 

2) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang 

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dari unsur unsur Pasal 156a, Satochid Kartanegara menjelaskan sebagai 

berikut  

bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan kesengajaan adalah 

seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus 

menghendaki (willen) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti 

(wetten) akan akibat  perbuatan itu.17 

 

 Unsur “dengan sengaja” atau opzet adalah willens en wettens, yang berarti 

bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu 

haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat 

dari perbuatannya itu. 

Di depan umum yang berarti dilakukan secara lisan, ditunjukan kepada 

orang banyak yang berkerumun atau kepada beberapa orang di antara 

orang banyak tersebut dan di dengar oleh orang banyak tersebut namun 

apabila dilakukan terhadap seseorang atau beberapa gelintir orang tertentu 

tanpa maksud untuk didengarkan oleh orang lain, maka hal itu bukanlah 

tindak pidana.18  

 

Unsur “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” langsung 

merujuk pada fakta-fakta terkait dengan pandangan, ucapan, dan perbuatan para 

terdakwa. Dari berbagai putusan, unsur “mengeluarkan perasaan” atau 

“melakukan perbuatan” mencakup pernyataan lisan maupun tertulis.  

                                                           
17 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 9. 
18 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal. 151 
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Unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a huruf a 

KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah 

Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran 

kepercayaan. 

Unsur kedua b bermaksud agar orang tidak menganut agama apapun juga 

yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam hal ini, yang akan dilindungi di sini adalah kebebasan beragama dan 

melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain.19 

2. Surat dakwaan  

1. Jenis-jenis surat dakwaan  

Surat dakwaan merupakan dasar terpenting dalam berpekara di pengadilan karena 

berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan20. Hakim 

sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ditentukan dalam 

dakwaan. Sedangkan bagi JPU Surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa 

tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman untuk perbuatan-

perbuatan yang tidak tercantum dalam 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  

                                                           
19 Ibid, hal. 249 
20Andi Hamzah, Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Alimni, 2016, hal. 30, cet. 1 
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Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena 

tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti 

lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP). 

Surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal, dan hanya berisi satu dakwaan 

saja dan tindak pidananya sudah jelas. Terhadap terdakwa hanya didakwakan 

melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa 

terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.  

b. Surat Dakwaan Alternatif 

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, 

lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada 

lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang 

Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.  Meskipun dakwaan terdiri 

dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.  

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, 

tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah 

terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.  Misalnya 

didakwakan 

Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP), atau 

Kedua : Penadahan (Pasal 480 KUHP). 

c. Surat Dakwaan Subsidair  

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari 

beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang 

satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara 
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berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai 

dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya 

dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan terates sampai dengan lapisan yang 

dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan 

dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Misalnya 

didakwakan : 

Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), 

Subsidair : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), 

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 

351(3)KUHP). 

d. Surat Dakwaan Kumulatif 

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, 

ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus 

dinyatakan secara tugas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini 

dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang 

masingmasing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Misalnya didakwakan : 

Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan 

Kedua : Pencurian dengan pernberaten (363 KUHP), dan 

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP). 

e. Surat Dakwaan Kombiasi 

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini 

dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif 

atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang 
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kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus 

operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan 

Kesatu : 

Primair : Pembunuh berencana (Pasal 340 KUHP) 

Subsidair : Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); 

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang 

(Pasal 351 (3) KUHP); 

Kedua : 

Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); 

Subsidair : Pencurian (Pasal 362 KUHP), dan 

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP). 

Dari keseluruhan uraian yang bertalian dengan bentuk-bentuk surat dakwaan 

sebagaimana dikemukakan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih bentuk 

dakwaan yang akan disusun, maka sifat, corak dan bentuk tindak pidana yang akan  

didakwakan sangat berpengaruh bagi bentuk surat dakwaan.  

2. Fungsi surat dakwaan dalam pemeriksaan di pengadilan   

Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan harus didasarkan pada surat 

dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat 

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh 

jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.21  

                                                           
21 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.39. 
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Karena itu, surat dakwaan adalah surat atau akte yang sangat penting kedudukannya 

dalam proses penyelesaian perkara pidana, dapatlah di katakan bahwa surat dakwaan 

menduduki fungsi yang sentral dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan.22 

Sedangkan fungsi positif dan negatif surat dakwaan yaitu: 

a. Positif, yaitu hal hal yang dinyatakan terbukti di dalam persidangan harus dapat 

ditemukan kembali dalam surat dakwaan atau dengan dakwaan yang tidak terbukti. 

b. Negatif, yaitu keseluruhan isi dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus 

dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusannya dan hal-hal yang tidak 

terbukti di persidangan tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjatuhkan 

hukuman terhadap terdakwa.23 

  

Jadi terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan pada bagian surat dakwaan yang 

terbukti di persidangan. Sedangkan fungsi Surat dakwaan bagi hakim, penuntut umum, 

maupun penasehat hukum dan terdakwa yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi majelis hakim  

1) Dasar dan pedoman pemeriksaan sidang. 

Majelis Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh keluar atau 

menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh 

Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjalankan pemeriksaan di Pengadilan, Majelis 

Hakim berpedoman pada tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum 

dalam surat dakwaan. 

2) Pedoman bagi majelis hakim dalam hal menyusun putusannya 

Pada saat menyusun putusan, majelis hakim berpedoman pada tindak 

pidana yang didakwaakan dalam surat dakwaan.24 Hakim dalam menjatuhkan 

                                                           
22 Harun M. Husein, Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya). Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2005, hal.93. cet. 3. 
23 Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar). Jakarta: Kencana, 2014, hal.181, cet. 3. 
24Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 33 
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putusannya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap 

fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.  

3) Dasar perimbangan hakim dalam menarik amar putusan terbukti atau tidaknya 

dakwaan, jenis dan batas pidana yang dijatuhkan  

Pada dasarnya isi putusan itu ada dua hal yaitu: 

a) Pertimbangan hakim tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang 

didakwaakan.  

b) Amar/dictum putusan. 

Dari dua isi putusan itu harus mengacu/mengenai tindak pidana apa yang 

didakwaakan dalam surat dakwaan.25 Karena itu, isi dakwaan yang terbukti di 

persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, 

dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam 

tindak pidana yang di dakwakan kepadannya.26 

b. Bagi Penuntut Umum 

1) Acuan, dasar dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang 

didakwaakan dan Pedoman menyusun surat Tuntutan (Requisitoir) Hanya Jaksa 

Penuntut Umum yang berhak dan berwenang menghadapkan dan mendakwa 

seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana di Muka Sidang Pengadilan. 

Pada dasarnya pekerjaan Penuntut Umum dalam bersidang adalah menggali dan 

mengungkap fakta fakta mengenai unsur unsur tindak pidana yang didakwakan 

dalam surat dakwaan sebagai suatu upaya pembuktian tindak pidana yang 

                                                           
25 Ibid. 
26 Harun M. Husein, Op.Cit. hal 94-95 
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didakwaakan, kemudian penuntut umum membahasnya dan menyusunnya dalam 

surat tuntutan (requisitoir)  

2) Dasar melakukan upaya Hukum  

Apabila putusan hakim menurut Penuntut Umum tidak mencerminkan 

kebenaran hukum dan keadilan, maka penuntut umum dapat melawan putusan itu 

dengan upaya hukum banding dan kasasi. 

c. Bagi Penasehat Hukum dan Terdakwa 

1) Dasar mengajukan eksepsi 

Eksepsi adalah tangkisan atas dakwaan jaksa penuntut umum oleh terdakwa 

atau penasehat hukum terdakwa.27 Eksepsi pada dasarnya adalah penolakan yang 

disertai dengan alasan alasan dan argumentasi-argumentasi hukum bahwa apa 

yang didakwaakan oleh JPU terhadap terdakwa dalam surat dakwaan tidak 

memenuhi syarat materill dan syarat formil.  

2) Dasar acuan dan pedoman dalam melakukan pembelaan  

Fakta-fakta yang di dapatkan dalam persidangan oleh penasihat hukum 

dibahas dan dianalis berdasarkan hukum dan doktirn hukum maupun 

yurisprudensi secara sistematis dengan mengacu pada tindak pidana yang 

didakwaakan. Yang bertujuan untuk membebaskan atau setidak-tidaknya dapat 

mengirankan pertanggung jawaban pidana terdakwa. 

3) Dasar melawan putusan/upaya hukum 

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawana atau banding atau kasasi, 

atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.   

                                                           
27 Frans Satriyo Wicaksono, Op.Cit. hal.22 
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3. Surat tuntutan (Requisitoir) 

1. Pengertian Surat Tuntutan  

Requisitoir adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan 

setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selasai oleh hakim ketua sidang atau ketua 

majelis, Dalam buku “Peristilahan hukum dalam praktek” (Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia, 1985) memuat kata “Requisitoir” yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut 

umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.  Dasar hukum pembuatan 

requisitoir adalah Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu setelah pemeriksaan 

dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. 

Surat tuntutan adalah sebuah surat yang dibuat oleh JPU setelah berakhirnya 

pemeriksaan perkara dalam persidangan yang memuat tentang tindak pidana yang 

didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan penganalisisan 

hukum terhadap fakta-fakta tersebut, dan pendapatnta tentang terbukti atau tidaknya 

tindak pidana yang didakwakan, serta permintaan yang dimohonkan kepada majelis 

baik mengenai terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai 

dipidana (apa) tidaknya terhadap terdakwa.28 

 

Surat tuntutan di buat berdasarkan fakta fakta yang terjadi dipersidangan dari 

kesimpulan dan fakta fakta di persidangan itulah yang ditarik oleh jaksa penuntut umum 

untuk mengajukan permintaan pada majelis hakim, baik mengenai kedudukan perkara itu 

dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan maupun terhadap terdakwa 

sendiri mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dimohonkan. Surat tuntutan 

adalah analisis yang dilakukan oleh JPU dalam upaya membentuk pendapat mereka 

tentang terbuktinya suatu tindak pidana yang didakwakan. 

2. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam surat Tuntutan 

                                                           
28 Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 151 
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Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995  tentang  Pedoman 

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan /mempertimbangkan 

faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Perbuatan terdakwa 

1. Dilakukan dengan cara Sachs 

2. Dilakukan dengan cara kekerasan  

3. Menyangkut SARA 

4. Menarik perhatian/meresahkan masyarakat 

5. Menyangkut kepentingan Negara, stabilitas kemanan dan pengamanan 

pembangunan  

b. Keadaan diri pelaku tindak pidana  

1. Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk 

mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain -lain) 

2. Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan Sosial ekonomi, pelaku 

tindak pidana. 

3. Peranan pelaku tindak pidana. 

4. Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana dan pekerjaan. 

5. Umur pelaku tindak pidana 

c. Dampak perbuatan terdakwa 

1. Menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat. 

2. Menimbulkan penderitaan yang sangat. mendalam dan berkepanjangan bagi 

korban atau keluarganya. 

3. Menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat 
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4. Menimbulkan korban jiwa dan harta benda. 

5. Merusak pembinaan generasi muda. 

4. Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim (Vonis) 

Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan 

adanya putusan hakim, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi 

terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat 

mempersiapkan langkah berikutnya antara lain berupa menerima putusan, melakukan 

upaya hukum, melakukan grasi dan sebagainya.  

Ledeng Marpaung menyebutkan pengertian Putusan Hakim adalah hasil atau 

kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-

masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.29 

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi putusan pengadilan yaitu: 

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan 

perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan 

procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan 

atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum di buat dalam bentuk 

tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.30 

Dalam Bab I angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( UU No: 8 

Tahun 1981) menyebutkan Putusan Pengadilan adalah Pernyataan hakim yang 

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

Undang-undang ini.  

2. Kemungkinan Putusan Hakim 

                                                           
29 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua. Jakarta: sinar grafika, 1995, hal. 406. 
30 Lilik Mulyadi, Op.Cit, hal. 203. 
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Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu: 

a. Putusan Bebas 

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan 

bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal. Artinya terdakwa 

dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan atau 

tidak dipidana, hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 

yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 

sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

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

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

Pada Pasal 191 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur mengenai 

putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau Onslag van alle 

Rechtsvervolging, yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 

yang didakwakan kepada terdakwa terbikti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 

suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.” 

Putusan pelepasan terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang 

telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi termasuk ruang 

lingkup hukum perdata atau hukum adat.31  

c. Putusan Pemidanaan 

Putusan pemidanaan atau veroordeling diatur pada Pasal 193 (1) yang 

berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 

                                                           
31 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, cet.2, hal. 

331 
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tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan 

pidana.” 

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin 

berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa 

terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Putusan yang 

menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada 

putusan yang berisi perintah unuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman 

pidana yang disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan.  

Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan 

dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan 

kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan 

maksimun yang diancamkan dalam Pasal pidana yang bersangkutan, sesuai 

dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. 

Titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan 

pada ancaman yang disebutkan dalam Pasal pidana yang didakwakan. Terserah 

pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhi 

kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam 

perbuatan tindak pidana yang diakukan.32 

 

3. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam melakukan putusan 

a. Faktor Filosofis 

Sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan Kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan  hukum dan keadilan. 

Hakim harus mampu meneliti setiap teks Pasal yang terkait dengan fakta dan 

kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung 

                                                           
32 Ibid, hal. 333 
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nilai pancasila dan nilai undang-undang dasar 1945, sehingga setiap putusan hakim 

memiliki pertimbangan hakim yang bernilai filosofis yang tinggi, yang konkretnya 

ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berkemanusiaan, menjaga 

persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi rakyat Indonesia.33 

b. Faktor Yuridis   

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan 

merupakan konteks penting dalam putusan hakim karena itu, pertimbangan 

yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestanddelen) dari suatu tindak 

pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi atau sesuai dengan 

tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum.34 

 

Hakim akan memperhatikan bagaimana fakta-fakta yang terungkap dari 

hasil pemeriksaan di sidang dan hasil pembuktian yang dilakukan Penuntut umum  

atas apa yang di dakwakan dalam surat dakwaan dan kualifikasi tindak pidana 

yang terbukti. Penuntut umum menguraikan segala fakta yang terungkap 

dipersidangan dan kemudian mempertemukan fakta-fakta itu dengan unsur-unsur 

tindak pidana yang didakwakanya dalam surat dakwaan. 

Setelah pencantuman unsur unsur tersebut, putusan hakim mepertimbangkan 

hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan, hendaknya hakim 

juga mempertimbangkan aspek aspek lainnya, seperti aspek psikologis, sosial 

ekonomis, edukatif, lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan 

sebagainya.35 

 

c. Faktor Sosiologis 

                                                           
33 Sixma devani, Analisis Tentang Dissenting Opinion dalam Perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah Diskresi 

Pasal 105 Khi Huruf (a) (Studi Perkara Pomor 0791/pdt.g/2014/Pa.Kab.Mlg), Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang, 2015, hal. 21 
34 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyususnan, dan 

permasalahannya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, cet.1, hal. 193.  
35 Ibid, hal 198-199. 
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Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 berbunyi “Hakim dan 

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”  

Seorang Hakim harus membuat keputusan – keputusan yang adil dan bijaksana 

dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam 

masyarakat. Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. 

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana juga mengungkapkan fakta-fakta 

sidang pengadilan yang diperoleh melalui alat-alat bukti dan barang bukti hal itulah 

yang akan menjadi pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara pidana yang 

sedang diperiksa, apakah perkara itu terbukti sebagai tindak pidana atau tidak terbukti 

sebagai tindak pidana. 
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B. HASIL PENELITIAN 

a. Dakwaan  

Pertama :  

Bahwa terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK, pada hari 

Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB 

atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di Pelelangan 

Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu 

Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau setidak-tidaknya di suatu 

tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili, dengan 

sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada 

pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama 

yang dianut di Indonesia. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai 

berikut : 

1. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa 

selaku Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu kota) Jakarta mengadakan kunjungan 

kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau 

Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan 

Seribu, Propinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan 

didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan 
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Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI 

Jakarta, Asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh 

masyarakat dan aparat setempat. 

2. Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut terdakwa telah terdaftar 

sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan 

dilaksanakan pada bulan Februari 2017.  

3. Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan 

pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa 

telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka ketika terdakwa 

memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan 

dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah 

ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut : “... ini pemilihan kan 

dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi 

kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen 

sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur Jadi cerita ini supaya 

bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok 

programnya bubar, engga........saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya 

sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan 

dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem – macem itu hak bapak ibu yah 

jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk 

neraka karna dibodohin gitu ya enga papa, karna inikan panggilan pribadi 

bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, 

dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya 
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gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan 

ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.” 

4. Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah Surat Al-Maidah ayat 51 

telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi 

masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang 

mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau 

sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala 

daerah, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada 

hubungannya dalam memilih kepala daerah, dimana pendapat tersebut 

didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur 

Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada 

pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain 

mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan – 

lawan politik terdakwa.  

5. Bahwa Surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al Qur‟an sebagai 

Kitab Suci agama Islam berdasarkan terjemahan Departemen/Kementerian 

Agama adalah “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 

orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin - pemimpin(mu); 

sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa 

diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya 

orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”, dimana terjemahan dan 
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interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam, baik 

dalam pemahamannya maupun dalam penerapannya. 

6. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukkan atau menempatkan Surat Al-

Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi 

masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai 

penodaan terhadap Al-Qur‟an sebagai Kitab Suci agama Islam, sejalan dengan 

Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 

Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surah Al-Maidah 

ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin 

adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap 

Al-Qur‟an. 

Perbuatan terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana. 

Atau 

Kedua 

Bahwa terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK, pada 

hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 

WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di 

Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan 

Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau setidak-

tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang 

mengadili, dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 



40 
 

penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, yang dilakukan 

oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : 

1. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa 

selaku Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan 

Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI 

Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh 

anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Asisten Ekonomi dan 

dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat. 

2. Pada saat  terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut terdakwa telah 

terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan 

dilaksanakan pada bulan Februari 2017. 

3. Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan 

pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa 

telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka ketika terdakwa 

memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan 

dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah 

ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut : “... ini pemilihan kan 

dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi 

kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen 

sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur Jadi cerita ini supaya 

bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok 
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programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya 

sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan 

dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu itu hak bapak ibu yah 

jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk 

neraka karna dibodohin gitu ya enga papa, karna inikan panggilan pribadi 

bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, 

dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya 

gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan 

ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.” 

4. Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut, pemeluk dan penganut agama Islam 

yang merupakan salah satu golongan rakyat Indonesia, seolah olah adalah orang 

yang membohongi dan membodohi dalam menyampaikan kandungan Surat Al-

Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al Quran Kitab Suci bagi umat 

Islam tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin kepada 

masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, karena menurut 

terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam 

memilih kepala daerah, dimana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman 

terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, saat itu 

terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan 

memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada Surat Al-Maidah 

ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan – lawan politik terdakwa. 

5. Bahwa Surat Al-Maidah ayat 51 berdasarkan terjemahan Departemen 

/Kementerian Agama adalah “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
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kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-

pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. 

Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka 

sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”, dimana terjemahan dan 

interprestasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam, baik 

dalam pemahamannya maupun dalam penerapannya. 

6. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyatakan bohong kepada orang lain 

dalam hal ini pemeluk dan penganut agama Islam sebagai salah satu agama yang 

diakui di Indonesia, yang menyampaikan kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 

tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dalam rangka 

pemilihan Gubernur DKI Jakarta, sebagai suatu penghinaan terhadap satu 

golongan rakyat Indonesia sejalan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 5 yang 

menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Surah Al-Maidah 

ayat 51 tentang larangan non muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan 

terhadap ulama dan umat Islam. 

Perbuatan terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana. 

b. Tuntutan 

Faktor-faktor pertimbangan JPU dalam Tuntutan Pidana dalam Putusan perkara 

NO. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. 
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a. Faktor filosofis 

1) Nilai yang Berketuhanan Yang Maha Esa, bahwa tuntutan pidana  yang 

dilakukan oleh JPU pada perkara putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt 

Utr dilakukan Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. 

2) Nilai kemanusian, mempertimbangkan berdasarkan factor-faktor yang 

memberatkan dan yang meringankan yaitu:  

1. Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa menimbulkan 

keresahan masyarakat, perbuatan terdakwa dapat menimbulkan 

kesalahpahaman antar golongan rakyat Indonesia. 

2. Hal-hal yang meringankan, terdakwa telah mengikuti proses hukum 

perkara ini dengan baik, terdakwa bersifat sopan di persidangan, 

terdakwa telah turut andil bagian dalam proses pembangunan khususnya 

dalam memajukan Kota Jakarta. Terdakwa mengaku merubah sikapnya 

lebih humanis. Timbulnya keresahan masyarakat juga tak bisa 

dilepaskan dari adanya unggahan, oleh orang yang namanya Buni 

Yani.36 

3) Nilai Persatuan, bahwa ucapan terdawa dapat memecah belah dan merusak 

persatuan antar golongan masyarakat, karena itu agar tetap terjaganya 

kerukunan antar golongan masyarakat terdakwa di tuntut 1 tahun dan masa 

perncobaan 2 Tahun.37 

                                                           
36 Tim Viva, “Isi Tuntutan Lengkap Jaksa Terhadap Ahok” diakses dari https://www.viva.co.id/berita/metro/907379-

ini-isi-tuntutan-lengkap-jaksa-terhadap-ahok, pada tanggal 15 july 2019 pukul 12.24. 
37 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Hal. 2 
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4) Nilai Keadilan, bahwa tuntutan  pidana yang dikenakan terhadap terdakwa 

karena telah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat 

Indonesia sudah memenuhi keadilan terhadap terdakwa maupun 

masyarakat.38  

b. Faktor yuridis  

JPU melakukan tuntutan adalah dengan melihat unsur-unsur Pasal 156 

KUHP yang sudah terpenuhi, penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1) Unsur  barangsiapa bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah 

menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah 

atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah 

melakukan suatu tindak pidana, subyek hukum yang menjadi arah atau 

tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah 

melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ir. 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

2) Unsur di depan umum karena pidato Basuki T Purnama alias Ahok di Pulau 

Pramuka 27 September 2016 lalu disampaikan di tempat umum. Kegiatan 

itu telah direkam dan diliput Diskominfo dan diunggah ke Youtube yang 

berdurasi 1 jam 40 menit dan dapat diakses secara luas. 

3) Unsur pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan, Niat 

kesengajaan terdakwa untuk mengucapkan kata kata yang menjadi 

persoalan dalam kasus lebih ditujukan kepada orang lain atau elit politik 

dalam konteks pilkada. Niat tersebut terlihat dari fakta bahwa meskipun 

                                                           
38 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Hal. 1-2 
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kegiatan tidak ada hubungannya dengan pilkada DKI Jakarta namun dalam 

sambutan terdakwa menyinggung mengenai pilkada Jakarta. Menurut 

kaedah bahasa Indonesia dalam kalimat pasif yang berstruktur kalimat 

SPOK yaitu subjek bapak/ibu yang diajak bicara oleh terdakwa yaitu 

masyarakat kepulauan seribu yang 90% beragama Islam selanjutnya nilai 

Surat Al Maidah 51 sebagai keterangan alat memiliki nilai positif atau 

negatif tergantung dari predikatnya, jika nilai predikatnya positif misalnya 

di nasehati maka nilai Surat Al Maidah 51 menjadi positif maka ketika 

terdakwa memakai kata bohong dalam predikat pasif di bohongi Surat Al 

Maidah 51 memiliki nilai negatif karena sebagai alat kebohongan dengan 

demikian orang sebagai obyek adalah yang membohongi bapak/ibu atau 

yang diajak berbicara oleh terdakwa atau sebaliknya yaitu bapak/ibu yaitu 

orang yang diajak bicara oleh terdakwa sebagai adalah orang yang 

dibohongi oleh orang lain maka terdakwa telah merendahkan orang tersebut 

padahal orang tersebut telah menyampaikan suatu kebenaran sehingga 

dipandang sebagai suatu sikap kebencian ataupun penghinaan kepada orang 

Islam yang menyampaikan makna Quran Surat Al Maidah 51 maupun 

orang Islam yang menerima penyampaian makna Quran Surat Al Maidah 

51 dengan demikian unsur pernyataan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 

4) Unsur terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dalam Pasal 

156 KUHP terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional atau BPHN 

menyatakan yang dimaksud dengan golongan dalam Pasal ini dan Pasal 
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berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai 

perbedaan dengan satu atau beberapa gen yang lain dari penduduk 

berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, Keturunan, kebangsaan atau 

kedudukan menurut hukum ketatanegaraan. Unsur terhadap suatu atau 

beberapa golongan rakyat Indonesia dalam Pasal 156 KUHP terjemahan 

Badan Pembina Hukum Nasional atau BPHN menyatakan yang dimaksud 

dengan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya ialah setiap bagian 

dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau 

beberapa gen yang lain dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, 

asal usul, Keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum 

ketatanegaraan. Sesuai fakta hukum terdakwa tidak menyebut oknum 

politisi ketika terdakwa berdialog dengan masyarakat di kepulauan seribu 

tanggal 27 september 2016 namun setelah ramai jadi bahan pembicaraan 

dan ketika di klarifikasi oleh wartawan di balai kota tanggal 7 oktober 2016 

barulah terdakwa menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan orang 

adalah oknum elit politik padahal apabila terdakwa bersikap jujur dan kalau 

memang yang dimaksud terdakwa adalah oknum elit politik sebenarnya 

pada saat di kepulauan seribu terdakwa bisa menyampaikannya meskipun 

yang dimaksud dengan orang oleh terdakwa adalah oknum elit politik yang 

memaknakan Surat Al Maidah 51 yang di dalamnya terdapat kata auliya 

tidak sebagaimana pemaknaan dari terdakwa yaitu sebagai kepala agama 

atau pemimpin agama namun pengguna Al Maidah 51 yang memaknakan 

kata auliya tidak sekedar pemimpin agama melainkan juga pemimpin yang 



47 
 

memiliki sifat sifat sebagai wali, teman setia, pelindung, penolong, dan 

pengurus adalah seluruh umat Islam maka, tuduhan terdakwa terhadap 

orang yang telah melakukan pembohongan, pembodohan adalah umat 

Islam demikian pula orang Islam yang diajak bicara di kepulauan seribu 

oleh terdakwa diposisikan sebagai orang yang di bodohi dan dibohongi 

oleh Al Maidah 51 yang pemaknaannya tidak sesuai dengan kehendak 

terdakwa analisa tersebut sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan  

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 oktober 2016 pada angka 5 yaitu, 

menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan Dalil Surat Al 

Maidah 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin 

adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam bahwa yang dimaksud 

dengan golongan rakyat Indonesia dalam Pasal 156 KUHP adalah setiap 

bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan satu atau 

beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan berdasarkan suku, 

daerah, agama, asal usul, Keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut 

hukum ke tatanegaraan namun Pasal ini tidak mengatur agama apa saja 

yang diakui di Indonesia tentang agama apa saja yang dianut di Indonesia  

mengacu pada penjelasan Pasal 1 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 kalimat 

kedua yang menjelaskan bahwa agama agama yang dipeluk penduduk-

penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, katolik, hindu, budha dan 

konghucu, sehingga  orang yang beragama Islam adalah termasuk golongan 

rakyat Indonesia termasuk para ulama, para ustad/ustadzah, para dai, 

dan/atau para khatib juga orang-orang yang tergabung dalam kelompok 
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yang menyampaikan isi ajaran Islam dalam Al-quran dengan demikian 

unsur terhadap terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia 

sudah terpenuhi secara sah. 

Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana uraian di atas, 

maka dapat disimpulkan perbuatan Ir Basuki Tjahaha Purnama alias Ahok telah 

terbukti dengan sah dan meyakinkan, serta setelah memenuhi rumusan-rumusan 

perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 156 

KUHP.  

c. Faktor sosiologis 

Penuntut umum mempertimbangkan factor factor yaitu Perbuatan 

terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan perbuatan terdakwa 

dapat menimbulkan kesalahpahaman antar golongan rakyat Indonesia. Sehingga 

dari factor-faktor tersebut Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana.  

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

memutuskan :  

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, 

kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias 

AHOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 

2 (dua) tahun. 
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3. Menyatakan:  

a. Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 11) dan nomor 13) tetap terlampir 

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara; 

b. Barang bukti nomor 12) dan nomor 14) dikembalikan kepada penasihat hukum 

terdakwa; 

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- 

(sepuluh ribu rupiah) ; 

c. Faktor-faktor pertimbangan hakim  

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan perkara NO. 

1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. 

a. Faktor filosofis 

1) Nilai yang Berketuhanan Yang Maha Esa, bahwa putusan yang dilakukan 

oleh hakim dalam putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr diadili 

Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2) Nilai kemanusian, mempertimbangkan berdasarkan factor-faktor yang 

memberatkan dan yang meringankan yaitu  

Keadaan yang memberatkan : 

1. Terdakwa tidak merasa bersalah;  

2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menciderai umat 

Islam; 

3. Perbuatan Terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama 

dan antar golongan; 

Keadaan yang meringankan : 
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1. Terdakwa belum pernah dihukum; 

2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 

3. Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan.39 

3) Nilai Persatuan, bahwa ucapan terdakwa dapat memecah belah dan 

merusak persatuan antar agama dan golongan masyarakat, karena itu hakim 

memutus 2 tahun penjara agar tetap terjaganya kerukunan antar umat 

beragama dan golongan masyarakat.40 

4) Nilai Keadilan, bahwa hukuman 2 tahun penjara dikenakan terhadap 

terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penodaan agama telah 

memenuhi keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.41 

b. Faktor yuridis  

Hakim memilih dakwaan alternative pertama dengan mempertimbangan 

unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP adalah sebagai berikut : 

1) Unsur barangsiapa bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah 

menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah 

atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah 

melakukan suatu tindak pidana, subyek hukum yang menjadi arah atau 

tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah 

melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ir. 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

2) Unsur dengan sengaja bahwa dari ucapannya tersebut Terdakwa sangat 

jelas menyebut Surat Al Maidah dengan mengatakan “jadi jangan percaya 

                                                           
39 Putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Hal. 615 
40 Putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Hal. 616 
41 Ibid  
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sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya,  

“kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”, dalam 

bukti buku yang ditulis oleh terdakwa merubah Indonesia terdakwa 

pernah menyebut surat Al Maidah 51 dengan mengatakan “dari oknum 

elite yang berlindung di balik ayat suci Islam  mereka menggunakan 

Surat Al maidah 51”. Tahun 2007 saat terdakwa mencalonkan diri sebagai 

calon gubernur Bangka Belitung terdakwa mendapat selebaran-selebaran 

yang isinya melarang pemimpin yang tidak seagama atau seiman dengn 

mengacu pada surat Al Maidah 51. Tahun 2015 ketika melakukan briefing 

di balaikota Jakarta terdakwa pernah berkata tentang pembangunan 

masjid dengan dilengkapi wifi karena teringat dengan demo tolak 

gubernur kafir, dengan maksud meledek para pendemo, terdakwa 

mengatakan akan memasang wifi dengan nama Al-maidah 51 dengan 

password kafir. Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa 

sebenarnya pada saat Terdakwa menyebut Surat Al Maidah di Kepulauan 

Seribu tersebut Terdakwa sudah tahu dan paham kalau Surat Al Maidah 

51 itu adalah ayat suci Agama Islam, bagian dari Kitab Suci Al Quran 

Kitab Suci Agama Islam. Bahwa sebagai bagian dari Kitab Suci Agama 

Islam, maka harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat 

Islam sendiri maupun umat agama lain termasuk Terdakwa, dan tidak 

boleh dikatakan yang bersifat negatef. Hal ini juga berlaku untuk semua 

Kitab Suci dari agama-agama yang lain. Bahwa oleh karena ucapan 

Terdakwa tersebut disampaikan ditengah Terdakwa melakukan kunjungan 
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kerja untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga 

masyarakat Kepulauan Seribu, maka dalam hal ini tentu apa yang 

disampaikan oleh Terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu 

tersebut adalah memang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa. 

Dengan demikian Terdakwa dalam menyampaikan ucapannya tersebut 

kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu adalah dilakukan dengan 

sengaja.  

3) Unsur di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan 

yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau 

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, menurut R. 

Soesilo dalam bukunya KUHP beserta Komentar-Komentarnya dikatakan 

bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dimuka umum adalah 

apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak 

(ditempat umum) dan menurut Drs. PAF Lamintang, SH., adalah dalam 

bukunya Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum 

Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II , 2010, Hal. 479, menyebutkan di 

depan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP 

tidak berarti perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang 

dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup 

jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau 

perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik.  

Perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam 

perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 
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sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta, ketika 

mengadakan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau 

Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu, yang dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh 

masyarakat dan aparat setempat bahwa oleh karena ucapan Terdakwa 

sebagaimana tersebut di atas disampaikan pada saat Terdakwa 

menyampaikan program budidaya ikan Kerapu kepada warga masyarakat 

di Kepulauan Seribu dan dari ucapan yang disampaikan tersebut berisi 

pesan-pesan Terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, maka 

perbuatan tersebut telah memenuhi phrasa dimuka umum mengeluarkan 

perasaan atau melakukan perbuatan. 

c. Faktor sosiologis  

Menurut pertimbangan hakim Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan 

keresahan dan menciderai umat Islam, dan  Perbuatan Terdakwa tersebut dapat 

memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Melihat dari 

pertimbangan keresehan dalam masyarakat tersebut hakim memberikan 

Putusan.42 

d. Putusan  

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

Penodaan Agama; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) Tahun; 

                                                           
42 Putusan perkara no. 1537/pid.b/2016/pn.jkt utr. Hal. 615 
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3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; 

4. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berjumlah 

51 dan barang bukti yang diajukan oleh penasehat hukum yang berjumlah 117 

Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas 

perkara; 

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

5.000,- (lima ribu rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Perbandingan skripsi  
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Basuki Tjahaja Purnama alias 

Ahok Putusan Nomor 

1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utr)” 

Perbedaan pertimbangan 

tuntutan penuntut umum 

dan pertimbangan hakim 

dalam putusan perkara 

no. 

1537/pid.b/2016/pn.jkt 

utr  

2 Rumusan 

Masalah 

Apakah pertimbangan yuridis, 

normatif, dan sosiologis dalam 

Putusan Majelis Hakim No. 

1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utr pada 

kasus Penodaan Agama Ir. Basuki 

Tjahaja Purnama alias ahok sudah 

terpenuhi? 

Mengapa terjadi 

perbedaan pertimbangan 

Penuntut umum dalam 

tuntutan pidana dan 

pertimbangan majelis 

hakim pada Putusan 

perkara No. 

1537/Pid.B/2016/PN.Jkt 

Utr? 

3 Tujuan 

Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis 

pemenuhan unsur-unsur yuridis, 

filosofis, dan sosiologis dalam 

putusan No. 

1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utr pada 

kasus tindak pidana penodaan 

agama Ir Basuki Tjahaja Purnama 

alias Ahok 

Tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui 

tentang perbedaan 

pertimbangan putusan 

hakim dan tuntutan 

pidana Penuntut Umum 

dalam Putusan perkara 

NO. 

1537/Pid.B/2016/PN.Jkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ANALISIS 
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Dalam putusan perkara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr jaksa penuntut umum 

menggunakan dakwaan alternatif dalam surat dakwaanya, Dakwaan alternatif ini 

dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi 

tindak pidana yang lain menunjukan corak/ciri yang sama. Cara pemeriksaan/pembuktian 

suatu tindak pidana yang didakwakan dengan dakwaan alternatif adalah semua dakwaan 

harus diperiksa terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan ini, Penuntut Umum dan hakim 

kemudian memilih satu dakwaan yang paling tepat dan terbukti. Hakim dan Penutut 

umum memiliki kebebasan dalam memilih dakwaan mana yang dianggap terbukti, 

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.  

Dalam kasus Basuki T Purnama, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta di 

persidangan memilih dakwaan alternatif kedua sebagai dasar mengajukan tuntutan pidana 

yaitu Pasal 156 KUHP, sedangkan hakim memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 

156a. 

Perbedaan pertimbangan tuntutan penuntut umum dan pertimbangan putusan 

hakim dalam Perkara Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr dapat dilihat pada table 

dibawah ini: 

 

 

 

 

Tabel Perbedaan pertimbangan Penuntut umum dan Hakim 

No  Penuntut umum Hakim  

1 Sumber pertimbangan penuntut Sumber pertimbangan hakim adalah 
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umum adalah dari unggahan Buni 

Yani, dimana Buni Yani 

mengupload video Terdakwa 

Basuki T purnama alias Ahok 

dengan menghilangkan kata 

“pakai”. 

semua saksi melihat dari video yang 

diunggah pemprov DKI Jakarta di 

youtube  bukan diperoleh dari 

unggahan Buni Yani. 

2 Tidak adanya unsur niat 

menoda/menghina agama Islam 

Adanya unsur niat dan kesengajaan 

menghina/menoda agama Islam 

 

Dari table diatas dapat dijelaskan Kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 

berawal dari kunjungan kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta ke Pulau Pramuka, 

Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dalam kunjungan kerja tersebut ia 

berpidato di hadapan masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu. Isi pidatonya adalah 

sebagai berikut: 

"Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah nanti 

kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga saya sampai Oktober 2017, 

jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih 

saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak 

ibu, yah, jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk 

neraka dibodohin gitu ya, nggak papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu, 

program ini jalan saja, jadi bapak ibu nggak usah merasa gak enak, dalam nuraninya 

ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ngga 
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enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ngga enak nanti mati 

pelan-pelan loh kena stroke..” 

Pidatonya tersebut menjadi perkara setelah seseorang bernama Buni Yani 

memposting potongan video pidato tersebut di laman facebooknya dengan keterangan 

“Penodaaan agama kah?.” Potongan video pidato Ahok tersebut kemudian diberikan 

subteks yang tidak sesuai dengan kata-kata aslinya, yakni menghilangkan 1 kata dan 

menambahkan subteks yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kata-kata yang diucapkan 

Ahok. Kata yang dihilangkan tersebut adalah kata “pakai,” sehingga dari yang aslinya 

bertutur: “...ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51...dst”, menjadi “...ya kan 

dibohongi surat Al-Maidah 51...”. postingan dari Buni Yani pun menjadi viral dan 

membuat banyak pihak menganggap bahwa pidato Basuki T Purnama tersebut adalah 

penodaan terhadap agama, karena itu Menurut pertimbangan JPU adanya keresahan 

dalam masyarakat dikarenakan unggahan dari Buni Yani tersebut. Namun hakim menilai 

bahwa saksi saksi yang melapor  melihat video tersebut dari unggahan di laman youtube 

Pemprov DKI Jakarta dan dalam video tersebut ada kata “pakai” dan yang dilaporkan 

kepada Kepolisian adalah ucapan Terdakwa yang dilihat oleh para saksi di video Youtube 

tersebut dan karena itu Unggahan Buni Yani bukan sesuatu yang meresahkan masyarakat. 

Mengenai unsur niat dalam Pasal 156a, JPU menganggap bahwa Terdakwa 

Basuki T Purnama tidak memiliki niat untuk melakukan penodaan agama karena menurut 

JPU dalam buku yang ditulis oleh terdakwa yang berjudul Merubah Indonesia halaman 

40 dan buku tersebut diterima sebagai fakta hukum, JPU menilai terdakwa menuliskan 

tentang yang dimaksud pengguna surat al-maidah 51 adalah elite politik kutipan nya 

adalah sebagai berikut:  



59 
 

“Selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, 

menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye 

pemilihan bupati, bahkan sampai gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu 

kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan 

meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan “roh kolonialisme”. Ayat itu 

sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elite karena tidak bisa bersaing dengan visi 

misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-

ayat suci itu agar rakyat dengan konsep “seiman” memilihnya. Dari oknum elite yang 

berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat almaidah 51. 

Isinya, melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin 

mereka.  Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. 

Padahal, setelah saya tanyakan ke teman-teman saya, ternyata ayat ini diturunkan 

pada saat adanya orang-orang Muslim yang ingin membunuh Nabi Besar 

Muhammad SAW dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan 

kelompok Yahudi di tempat itu. Jadi, jelas bukan dalam rangka memilih kepala 

pemerintahan karena di NKRI kepala pemerintahan bukanlah kepala agama/imam 

kepala.”  

Dari tulisan terdakwa di atas bisa disimpulkan bahwa Terdakwa berkata mengenai 

surat Al Maidah 51 karena dari dulu banyak elite politik yang menggunakan ayat ini agar 

orang-orang yang beragama Islam tidak memilih terdakwa untuk menjadi pemimpin. 

Sedangkan menurut hakim ucapan Terdakwa yang disampaikan ditengah Terdakwa 

melakukan kunjungan kerja untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada 

warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut adalah memang dikehendaki dan diketahui 
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oleh terdakwa. Dengan demikian Terdakwa dalam menyampaikan ucapannya tersebut 

kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu dilakukan dengan sengaja,  sedangkan 

persoalan niat adalah persoalan hati, oleh karena itu untuk menilai apakah Terdakwa ada 

niat atau tidak untuk menghina surat Al Maidah 51, maka disini hakim melihat dan 

menilai dari kondisi-kondisi yang meliputi saat Terdakwa melakukan perbuatannya 

tersebut. 

Terdakwa adalah seorang Pejabat Publik, Gubernur DKI Jakarta dan sebagai 

seorang Pejabat Publik tentu Terdakwa mengetahui kalau selama ini persoalan yang 

menyangkut agama adalah persoalan yang sensitif, yang mudah menimbulkan gesekan 

antar umat beragama, karena persoalan agama adalah persoalan iman, persoalan rasa dan 

keyakinan, oleh karena itu apabila Terdakwa ingin membicarakan persoalan yang terkait 

dengan agama, seharusnya Terdakwa berusaha untuk menghindari penggunaan kata kata 

atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan, melecehkan atau menghina suatu 

agama sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden 

Nomor 1 Tahun 1965.  

Dari pidato terdakwa mengenai Surat Al Maidah 51, menurut penulis terdakwa 

tidak mengatakan kalau surat Al Maidah 51 itu bohong, dalam pidatonya terdakwa 

berkata “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa 

pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu..”  bahwa 

maksud ucapan terdakwa lebih ditujukan kepada orang yang menggunakan Surat Al 

Maidah 51 sebagai alat untuk membohongi umat.  

Terdakwa tidak merendahkan ayat suci Al Quran  yang tercantum dalam surat Al 

Maidah 51, karena itu tidak terjadi penodaan ayat suci Al Quran (penodaan agama) 
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sehingga tidak memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 156a KUHP tetapi cenderung 

terpenuhi Pasal 156 KUHP, karena maksud ucapan terdakwa lebih di tujukan kepada 

orang atau beberapa golongan orang dalam hal ini elite-elite politik yang menggunakan 

surat Al Maidah 51 sebagai alat membohongi umat dalam pilkada, hal ini berdasarkan 

keterangan terdakwa dengan pengalaman pilkada terdakwa di Bangka Belitung. Karena 

itu pidato terdakwa sama sekali tidak merendahkan atau menodai agama Islam. 

Selanjutnya Terdakwa juga sudah mengetahui dan sudah memahami kalau Surat 

Al Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam yang harus dihargai dan dihormati oleh 

siapapun termasuk Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap menyebut Surat Al Maidah 51 

tersebut bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif yaitu kata “dibohongi” 

dengan mengatakan “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”, 

sedangkan dari rekaman video saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut diputar di 

persidangan. 

Pengadilan tidak melihat ada usaha dari Terdakwa untuk menghindari 

penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan atau menghina 

nilai dari ayat suci Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam, 

bahkan diulangi dengan menyebut kata “dibodohi” maka dalam hal ini menurut 

Pengadilan bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata “ya kan dibohongi pakai 

surat Al Maidah 51 macem macem itu”, ada niat dengan sengaja merendahkan atau 

menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari Surat Al maidah 51 sebagai bagian 

dari Kitab Suci agama Islam.  

Dari ucapan Terdakwa yang disampaikan kepada warga masyarakat Kepulauan 

Seribu, Terdakwa dengan jelas mengatakan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja 
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dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 

macem-macem itu”. Dari ucapannya tersebut Terdakwa jelas menyebut Surat Al Maidah 

51 yang dikaitkan dengan kata dibohongi, hal ini mengandung makna negatif.  

Bahwa Terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang 

menyampaikan Surat Al Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait dengan 

pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat sehingga Terdakwa 

sampai berpesan kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan 

“jangan percaya sama orang”, dan yang dimaksud orang disini adalah jelas menunjuk 

kepada orang yang menyampaikan surat Al Maidah ayat 51. Dengan demikian dari 

ucapannya tersebut, Terdakwa telah menganggap Surat Al Maidah ayat 51 tersebut 

adalah sebagai alat untuk membohongi umat/masyarakat, atau surat Al Maidah ayat 51 

sebagai sumber kebohongan, dan dengan adanya anggapan yang demikian maka menurut 

Pengadilan Terdakwa telah merendahkan, melecehkan dan menghina Surat Al Maidah 

ayat 51. 

Dari pertimbangan hakim di atas menurut penulis hakim telah telah mengutip 

kata-kata terdakwa sebagai berikut: “jangan percaya sama orang..” yang dimaksud orang 

dari kata-kata terdakwa tersebut adalah jelas menunjuk kepada orang yang menggunakan 

surat Al Maidah ayat 51, hal ini telah sejalan dengan apa yang di pertimbangkan oleh 

Penuntut umum, bahwa yang dimaksud terdakwa dengan kata-kata “jangan percaya sama 

orang..” lebih ditujukan kepada orang yang memelintir makna Surat Al Maidah 51 dan 

digunakan dalam berpolitik, tetapi dalam pertimbangan hakim ucapan terdakwa 

ditafsirkan jika surat Al Maidah ayat 51 sebagai sumber kebohongan. Hakim telah 

mempertimbangakan bahwa perkataan orang yang dimaksud dalam pidato terdakwa 
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ditujukan kepada orang, namun dalam pertimbangan selanjutnya perkataan orang yang 

dimaksud dalam pidato terdakwa ditafsirkan oleh majelis hakim bahwa surat Al Maidah 

51 adalah sumber kebohongan. Jadi menurut penulis hakim dalam memberikan 

pertimbangan tidak konsisten.  

Surat Al Maidah ayat 51 adalah ayat Al Quran yang terdapat di dalam Surat Al 

Maidah. Dengan demikian Surat Al Maidah ayat 51 adalah bagian dari Al Quran, Kitab 

Suci agama Islam yang dijaga kesuciannya dan dipercaya serta diyakini kebenarannya 

oleh umat Islam. Siapapun yang menyampaikan ayat Al Quran, sepanjang ayatnya itu 

disampaikan dengan benar maka hal itu tidak boleh dikatakan membohongi umat atau 

masyarakat, dan oleh karena Surat Al Maidah ayat 51 adalah bagian dari Kitab Suci Al 

Quran, maka dengan merendahkan, melecehkan dan menghina Surat Al Maidah ayat 51 

sama halnya merendahkan, melecehkan dan menghina Kitab Suci Al Quran.  

Karena Surat Al Maidah adalah ayat suci jadi menurut penulis terdakwa memang 

mengetahui bahwa Surat Al Maidah itu Ayat suci, tapi terdakwa tidak menyebut bahwa 

Surat Al Maidah adalah sumber kebohongan, tapi lebih ditujukan kepada orang yang 

menggunakan ayat itu untuk membuat kebohongan atau memelintir makna Surat Al 

Maidah 51, dengan tujuan agar calon pemilih tidak memilih terdakwa karena lawan-

lawan terdakwa tidak bisa bersaing dengan terdakwa dalam pilkada. 

Dan dari adanya barang bukti buku Merubah Indonesia yang ditulis oleh 

Terdakwa pada Tahun 2008, pada halaman 40 di bawah sub judul Berlindung Dibalik 

Ayat Suci, Terdakwa sudah pernah menyebut Surat Al Maidah 51 dengan mengatakan 

“Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan 

Surat Al maidah 51”. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tahu dan paham kalau 
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Surat Al Maidah ayat 51 tersebut adalah bagian dari ayat suci agama Islam, bagian dari 

Kitab Suci Al Quran, Kitab Suci agama Islam, oleh karena itu harus dihargai dan 

dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain termasuk 

Terdakwa 

Dari pertimbangan tersebut Majelis hakim menerapkan unsur kesengajaan tidak 

sebagaimana maksud kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 156a huruf a KUHP dan 

semata karena penggunaan kata yang dianggap suci berdampingan dengan kata yang 

berkonotasi negatif. Dan dari alat bukti buku terdakwa hakim menilai bahwa terdakwa 

telah mengetahui mengenai Surat Al Maidah dan menurut majelis hakim hal tersebut 

telah cukup untuk menunjukkan adanya niat untuk menghina.  

Dalam UU No. 1/PNPS/1965 sendiri memang tidak memberikan pengertian atau 

batasan yang jelas mengenai perbuatan apa yang dapat disebut sebagai “penodaan suatu 

agama.” Batasan tentang perbuatan apa yang dapat dan tidak dapat dihukum dengan 

ketentuan ini hanya ditemukan pada penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, yang 

menyebutkan bahwa “tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata 

(pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.” Penjelasan 

tersebut tidak menguraikan tentang tindakan-tindakan yang menodai agama, tapi 

memberikan pengertian tentang maksud menodai agama. Penafsiran atas niat yang 

dipersyaratkan sebagaimana uraian di atas yaitu “pada pokoknya” sebagai “semata-mata” 

dan membuat jelas bahwa suatu tindakan harus secara khusus ditujukan dengan maksud 

untuk menghina atau melakukan permusuhan. 

Dengan demikian, ekspresi atas pemikiran atau perasaan sebagaimana perasaan 

yang ada di dalam kasus Basuki T. Purnama hanya akan sesuai dengan persyaratan unsur-
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unsur Pasal jika pikiran-pikiran tersebut dikemukakan dengan semata-mata ditujukan 

dengan sengaja menghina. Putusan pengadilan tidak menguraikan masalah-masalah 

tersebut sebagai masalah kunci dalam mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana. Maka, 

secara umum, sebelum menentukan apakah ada niat yang semata-mata atau dengan 

maksud, harus ada kejelasan sebelumnya tentang apakah tindakan itu sendiri dapat 

dikategorikan sebagai penghinaan. 

Terkait dengan kesengajaan menurut Prof. Moeljatno, S.H. menjelaskan bahwa 

teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi 

pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus 

mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tapi apa yang diketahui 

seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, 

maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk 

berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekuensinya adalah bahwa untuk menentukan 

bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa menurut Prof Moeljatno S.H. adalah 

sebagai berikut: 

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan 

tujuannya yang yang hendak dia capai. 

2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin 

terdakwa. 

Dari penjelasan di atas terdakwa memang mengetahui mengenai surat Al Maidah 

51 namun dalam kunjungannya dan ucapannya di kepulauan seribu terdakwa tidak 

menghendaki karena tidak adanya motif, maksud dan tujuan terdakwa menodai agama 

Islam, terdakwa mengatakan hal tersebut karena memang menurut pengalaman terdakwa 
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di pilkada Bangka Belitung terdakwa sering mendapat selebaran-selebaran mengenai 

surat Al maidah 51 tersebut dari elit politik dan lawan lawan politik ketika menjelang 

pemilihan agar tidak memilih orang Non Muslim sebagai pemimpin. 

Karena itu menurut penulis hal ini sangat berkaitan erat dengan Pilkada karena 

meskipun kegiatan di kepulauan seribu tersebut tidak ada hubungannya dengan pilkada 

DKI Jakarta namun dalam sambutan terdakwa menyinggung mengenai pilkada Jakarta, 

sehingga  kata kata yang menjadi persoalan dalam kasus lebih ditujukan kepada orang 

atau elit politik dalam konteks pilkada. 

Jadi penulis sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh JPU karena menurut 

penulis terdakwa tidak memiliki niat untuk menghina ataupun melakukan penodaan 

agama tapi lebih mengingatkan kepada warga kepulauan seribu untuk tidak percaya 

kepada para elite elite politik yang memilintir makna di balik Surat Al Maidah 51. 

Penuntut umum memilih dakwaan alternatif kedua karena menurut Penuntut 

umum, Terdakwa tidak memiliki niat untuk menistakan/menodai agama Islam, karena 

melihat dalam buku yang ditulis terdakwa, terdakwa mengatakan hal tersebut kepada para 

elite politik yang menggunakan ayat tersebut agar memilih pemimpin yang seiman, 

karena itu penuntut umum mempertimbangkan bahwa bapak/ibu yaitu orang yang diajak 

bicara oleh terdakwa adalah orang yang dibohongi oleh orang lain maka terdakwa telah 

merendahkan orang tersebut padahal orang tersebut telah menyampaikan suatu kebenaran 

sehingga dipandang sebagai suatu sikap kebencian ataupun penghinaan kepada orang 

Islam yang menyampaikan makna Quran Surat Al Maidah 51 maupun orang Islam yang 

menerima penyampaian makna Quran Surat Al Maidah 5.  
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Sesuai dengan pertimbangan penuntut umum yang menjelaskan bahwa maksud 

kata Terdakwa menyebutkan “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem macem 

itu” bahwa terdakwa tidak mengatakan bahwa Surat Al Maidah 51 membohongi umat 

namun Surat Al Maidah 51 digunakan sebagai alat kebohongan oleh oknum-oknum Elite 

Politik, Jadi menurut penulis kata “dibohongi” tidak membuat Surat Al Maidah 51 

menjadi bermakna negatif.   

Sedangkan menurut Hakim perbuatan terdakwa adalah penodaan terhadap Agama 

Islam hakim memilih dakwaan alternatif pertama dengan menilai bahwa terdakwa sudah 

mengetahui mengenai surat Al Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam dan tidak 

seharusnya terdakwa menggunakan kata negatif “dibohongi” berdampingan dengan ayat 

Suci Al Maidah 51.  

 


