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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tindak Pidana 

A.1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit” perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa  yang melanggar larangan 

tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai 

apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana 

biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata 

delictum.

12 

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik 

adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran 

terhadap undang-undang tindak pidana”.13 

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh 

KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan 

pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga 

seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah 

                                                           
12 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955, 

Hal. 4. 
13 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219. 
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melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, 

yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam 

pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib 

apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai 

sanksi.14 

E. Utrecht lebih menganjurkan untuk menggunakan istilah peristiwa pidana 

sebagai terjemahan strafbaar feit, karena peristiwa pidana itu meliputi suatu 

perbuatan (handelen), atau suatu melalaikan (verzium atau nalaten), maupun 

akibatnya yakni keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan 

itu.15 Hal senada juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dengan 

menggunakan istilah peristiwa pidana yang pernah digunakan dalam Pasal 14 Ayat 

1 UUD Sementara 1950. Secara substantif, istilah peristiwa pidana lebih menunjuk 

kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia, 

maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, suatu kejadian bisa saja merupakan 

peristiwa alam yang bukan dari perbuatan manusia.16 

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan 

istilah Inggris yaitu criminal act, pertama, karena criminal act juga berarti kelakuan 

dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh 

                                                           
14 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana  di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Storia 

Grafika, 2002, Hal  204. 
15 E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I, Bandung : Pustaka Tinta Mas, 1986, Hlm 

251. 
16 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm 48 - 49. 
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hukum. Kedua karena criminal act juga dipisahkan dari pertanggungjawaban 

pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility. Untuk adanya 

criminal liability (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan 

criminal act (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan 

(guilt).17 

Berkaitan dengan definisi dari istilah strafbaar feit itu sendiri, terdapat dua 

pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan 

monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah pandangan yang 

menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di 

satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan 

pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta 

akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.18 

Dengan kata lain bahwa : 

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan 

syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, 

di mana pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di 

dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang 

dilarang (criminal act), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan 

(criminal responbility). 

                                                           
17 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hlm 62 - 63. 
18 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, Jakarta : PT. 

Sofmedia, 2012, Hlm 121. 
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2. Pandangan dualistis melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah 

melekat pada perbuatan pidana, di mana pandangan dualistis memisahkan 

antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yakni dalam 

tindak pidana hanya dicakup criminal act dan criminal responbility tidak 

menjadi unsur tindak pidana. 

Ahli hukum yang menganut pandangan monistis berdasarkan dari rumusan 

tindak pidana yang diberikan, sebagai berikut: 

a. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan 

hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau 

kesalahan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 

c. H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah 

kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, 

sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh 

seorang yang karena itu dapat dipersalahkan. 

d. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar 

hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat 
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dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat 

dihukum.19 

Selanjutnya, adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan 

pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan dualistis, dianut oleh  banyak 

ahli hukum, antara lain sebagai berikut : 

a. Vos, merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang 

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. 

b. R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan 

atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-

undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan 

mana diadakan tindakan penghukuman.  

c. Pompe, dengan merumuskan bahwa strafbaar feit adalah tidak lain daripada 

suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah 

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.20 

Di Indonesia, pandangan dualistis dianut oleh ahli hukum antara lain Moeljatno 

yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z Abidin. Berdasarkan dari 

pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, sama sekali tidak 

menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan 

adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi 

                                                           
19 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 75. 
20 Ibid, Hlm 72 – 73. 
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bagian definisi perbuatan pidana, apakah inkonkreto yang melakukan perbuatan 

pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.21 

A.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk 

positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan 

berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang 

dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:  

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.  

2. Orang yang melanggar larangan itu.22 

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:  

a. Unsur Objektif  

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu 

harus dilakukan terdiri dari: 

1) Sifat melanggar Hukum.  

2) Kualitas dari si pelaku.  

3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 

dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 23 

b. Unsur Subjektif  

                                                           
21 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, 

Hlm 91. 
22 Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38. 
23 Ibid 
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Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di 

hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :  

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).  

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 

ayat 1 KUHP.  

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, 

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.  

4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.  

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.24 

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan 

perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain 

berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain 

berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah : 

a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, 

(Bijkomende voor waarde strafbaarheid) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 

531 KUHP.  

                                                           
24 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49. 
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b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, 

(Voorwaarden van verlog baarheid) contoh Pasal 310, 315, dan 284 

KUHP.25 

Sebagian besar ahli berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur 

tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau 

peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh 

karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut 

tidak dapat di pidana. 

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :  

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).  

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka 

secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut 

tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 

418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.  

b. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. 

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus 

dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai 

perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.  

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.  

                                                           
25 Ibid, halaman 50. 
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Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah 

dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi 

dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya 

pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiaayan diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut 

menimbulkan luka berat ancaman ancaman pidananya diberatkan menjadi lima 

tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.  

d. Unsur melawan hukum yang objektif.  

unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang 

menyertai perbuatan.  

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.  

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu 

sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” 

kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak 

dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang 

mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang 

untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak 

dilarang, sebaliknya jika niat hatinnya jelek, yaitu mengambil barang untuk 

dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka 

hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.26 

                                                           
26 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana  di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Storia 

Grafika, 2002, Hal  40. 
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B Penistaan Agama 

B.1. Pengertian Tindak Pidana Penistaan Agama 

Pengertian tindak pidana agama dapat dibedakan menjadi 3  

(tiga) kriteria, yaitu: 

a. tindak pidana menurut agama;  

b. tindak pidana terhadap agama; 

c. tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.27 

Delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, menurut Barda 

Nawawi Arief, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang 

berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga 

merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak 

merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut 

pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela. 

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan 

terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). 

Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” (Pasal 156 KUHP) 

awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk 

melindungi Keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, 

                                                           
27 Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan 

Perbandingan Berbagai Negara, (Semarang: BP UNDIP, 2010), hal 1. 
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Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan, dan tempat 

beribadah atau tempat suci lainnya. 

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, 

yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, 

Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah 

satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dimasukkan ke 

dalam KUHP menjadi Pasal 156a. 

Adapun delik agama dalam pengertian ”yang berhubungan dengan agama” atau 

“terhadap kehidupan beragama”, tersebar antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 

503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan:  

a. merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan 

jenazah (Psl.175);  

b. mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara 

penguburan jenazah (Psl.176);  

c. menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang 

diijinkan (Psl.177 ke-1);  

d. menghina benda-benda keperkuan ibadah (Psl. 177 ke-2);  

e. merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Psl. 178);  

f. menodai/merusak kuburan (Psl. 179); menggali, mengambil, 

memindahkan jenazah (Psl. 180);   
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g. menyembunyikan/ menghilangkan jenazah untuk 

menyembunyikan kematian/ kelahiran (Psl.181); 

h. membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu 

ibadah dilakukan (Psl. 503 ke-2) 

Delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama  

ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam 

melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan. Keamanan dan ketentrman dalam 

menjalankan agama dan keagamaan, merupakan kepentingan hukum yang harus 

dilindungi dalam rangka ketertiban umum. Agama dalam delik ini tidak menjadi 

obyek perlindungan, karena dianggap bukan kepentingan hukum, yang menjadi 

kepentingan hukum adalah aktifitas agama dan keagamaan, seperti merintangi 

upacara agama dan upacara penguburan jenazah atau membuat suasana gaduh 

ditempat ibadah sehingga menggangu jalannya ibadah. 

Pengaturan tindak pidana agama dalam KUHP, pada awalnya hanyalah 

mencakup pengertian tindak pidana agama yang ketiga, yaitu tindak pidana yang 

berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Namun setelah 

adanya penambahan Pasal 156a ke dalam KUHP berdasarkan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 1/Pnps/1965, barulah pengertian tindak pidana agama yang 

kedua tercakup dalam KUHP. 

Selain Pasal 156a KUHP, sebenarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

1/Pnps/1965 juga merupakan tindak pidana agama, hanya saja tidak 
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diintegrasikan dalam KUHP. Adapun jenis perbuatan yang dilarang dalam Pasal 

1 tersebut adalah melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Namun 

ketentuan ini baru dapat dipidana, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

1/Pnps/1965 apabila telah mendapat perintah dan peringatan keras untuk 

menghentikan perbuatan itu (berdasarkan SK Bersama Menteri Agama, Jaksa 

Agung dan Menteri Dalam Negeri), organisasi/aliran kepercayaan yang 

melakukan perbuatan itu telah dibubarkan/dinyatakan terlarang oleh Presiden 

Republik Indonesia, namun orang/organisasi itu masih terus melakukan 

perbuatan itu. 

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana terhadap 

kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:  

1. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (againts) adalah benar-benar 

membahayakan agama dan yang diserang secara lansung. Di sini perbuatan 

maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama.  

2. Tidak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama (relating, 

concerning) adalah tidak ditujukan secara lansung dan membahayakan agama 

itu sendiri.28 

Pada umumnya orang menyebut tindak pidana agama dalam konotasi seperti 

yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tidak pidana yang 

kedua, sehingga dapat dikatakan tindak pidana agama ini dalam pergertian 

                                                           
28 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 

1982), hal 149. 
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sempit. Sedangkan tindak pidana agama dalam pengertian yang luas mencakup 

baik tindak pidana yang pertama maupun tindak pidana yang kedua. 

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam 

ketentuan Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP yang selengkapnya sebagai berikut: 

Pasal 156  

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian 

atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, 

diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.29 

 

Pasal 156a  

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa 

dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan :  

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 

penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia;  

b. Dengan maksud agar supaya  orang  tidak menganut agama apapun juga, 

yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.30 

 

Pasal 157  

1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau 

lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-

golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih 

diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  

2) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya 

                                                           
29 Prof. Moeljatno, S.H., Kitab Undang – undang  Hukum Pidana, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008. 
30 Ibid. 
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menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat 

dilarang menjalankan pencarian tersebut.31 

Kriminalisasi tindak pidana agama sebagaimana diatur dalam KUHP dan 

Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tersebut di atas, menurut teori hukum 

pidana mencakup 3 (tiga) teori perlindungan, yaitu sebagai berikut: 

a. Teori perlindungan agama (Religionsschutz-Theorie) Menurut teori ini, 

agama dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi 

oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. 

b. Teori perlindungan perasaan keagamaan (Gefuhlsschutz-Theorie) Menurut 

teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan 

keagamaan dari orang-orang yang beragama. 

c. Teori perlindungan perdamaian/ketentraman umat beragama 

(Friedensschutz-Theorie). Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi 

menurut teori ini adalah kedamaian/ketentraman beragama diantara pemeluk 

agama atau dengan pengertian lain lebih tertuju pada ketertiban umum yang 

dilindungi.32 

Sebagai tindak lanjut upaya pemerintah dalam melindungi agama, dalam 

Rancangan KUHP telah diadakan bab khusus yang berjudul “Tindak Pidana 

Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”. Diadakannya bab khusus mengenai 

tindak pidana agama tersebut merupakan wujud dari upaya pembaharuan 

kebijakan hukum pidana di Indonesia (penal reform) dalam rangka mewujudkan 

ketertiban umum.33 

  

                                                           
31 Ibid.  
32 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 2. 
33 Ibid, hal 10. 
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B.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama 

Sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Pasal 156 KUHP tersebut pada 

huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi 

maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a tersebut.. Jika dicermati perumusan 

pasalnya dan juga maksud pembuat pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa 

terdapat dua tindak pidana yaitu pertama, dengan sengaja di depan umum 

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, 

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan 

kedua dengan sengaja dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun 

juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, dalam 

prakteknya, adanya celah ruang penafsiran tersebut akan menimbulkan persoalan 

baru, yakni ketidakpastian hukum dan keadilan yang merupakan cita ideal dari 

hukum itu sendiri. 

Unsur  “maksud agar orang lain tidak menganut agama apapun juga 

bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa” itu merupakan suatu unsur tindak pidana 

kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka unsur tersebut juga harus 

didakwakan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya, dan dibuktikan 

kebenarannya di sidang pengadilan. Tidak terbuktinya unsur tersebut telah 

dipenuhi oleh pelaku, akan menyebabkan hakim harus memutuskan bebas bagi 

pelaku. Ditinjau dari unsur objektif pasal tersebut, maka dapat dibedakan menjadi 

dua unsur objektif, yakni; 
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a. Pertama, pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a butir b KUHP ialah di 

depan umum. Sama halnya dengan unsur di depan umum sebagaimana yang 

dijelaskan diatas, di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu 

tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang 

dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan 

cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, 

atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Walaupun 

perasaan itu telah diucapkan pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat 

yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia 

keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan 

merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP. 

b. Selanjutnya, unsur objektif kedua dari tindak pidana kedua yang diatur dalam 

Pasal 156a KUHP itu ialah telah mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan. Tentang perasaan mana atau perbuatan yang bagaimana,  tidak 

dijelaskan bagaimana ukurannya, pembentuk undangundang ternyata tidak 

memberikan penjelasan, dan sepertinya telah diserahkan kepada hakim untuk 

menafsirkan dengan bebas perasaan atau perbuatan mana, yang dapat 

dipandang sebagai perasaan atau perbuatan agar orang lain tidak menganut 

sesuatu agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 

Perkembangan yang menarik hari ini adalah di era teknologi dewasa ini 

kerapkali membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan 
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penodaan agama seringkali menajdi bias. Instrumen hukum lebih beragam salah 

satunya adalah apabila delik terjadi dalam media sosial maka dapat dikenakan 

undang-undang ITE. Kesulitandalam ranah pembuktian pasal penodaan agama 

seringkali membuat perosoalan menjadi makin meruncing di masyarakat, karena 

media sosial mempermudah orang atau sekelompok orang untuk melakukan 

perbuatan penistaan agama serta menyebarluaskan perbuatan tersebut. Akibat yang 

terjadi dari perbuatan tersebut selalu menimbulkan sentimen dan konflik antar umat 

beragama. 

C. Pembaharuan Hukum Pidana 

C.1 Konsep atau pengertian Pembaharuan Hukum Pidana 

Pembaruan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari 

landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai sebagaimana telah 

dirumuskan dalam UUD 1945 secara singkat adalah melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan 

Pancasila, hal ini merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan 

sekaligus tujuan politik hukum Indonesia serta hal ini pula yang menjadi 

landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum termasuk pula 

pembaruan hukum dibidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan 

kejahatan di Indonesia.34 

                                                           
34 Barda Nawawi Arief,  1994, Kebijakan Legeslatif Dan Penanggulangan Kejahatan (selanjutnya 

disingkat Barda Nawawi Arief III), Universitas Diponogoro, Semarang, hal.1. 
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Pembaruan (reform) yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan 

reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan, artinya 

harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Berkaitan dengan pengertian 

pembaruan hukum pidana Barda Nawawi Arief mengemukakan yaitu: 

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya 

untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan 

nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat 

Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan 

penegakkan hukum di Indonesia.35 

Pembaruan hukum yang akan ditempuh adalah hukum pidana (penal reform). 

Maka pengertian pembaruan hukum pidana tersebut yaitu pada hakekatnya 

mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi 

hukum pidana yang sesuai dengan nilai– nilai sentral sosio-politik, sosio-

filosofik, dan sosiokultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, 

kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum.36 

Pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, 

yang secara etimologis, istilah kebijakan hukum pidana berasal dari kata 

“kebijakan” dan “hukum pidana”. Sebagaimana menurut Sudarto yang 

dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: Masalah “politik hukum pidana” 

berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan 

                                                           
35 Ibid, hal.48. 
36 Ibid, hal. 27. 
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pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. 

Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik 

hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan 

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk 

masa yang akan datang.37 

Dari uraian tersebut di atas, pembaruan hukum pidana ditentukan dengan 

kebijakan hukum pidana itu sendiri, artinya pembaruan hukum pidana dapat 

diarahkan melalui kebijakan hukum pidana, atau adanya kebijakan hukum 

pidana berarti telah mengadakan suatu pembaruan hukum pidana. 

C.2. Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana 

a. Rumusan Tindak Pidana 

Berkaitan dengan pengertian “Tindak Pidana”, RUU KUHP telah 

merumuskan sebagai “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam pidana”. Perumusan tersebut tampaknya belum 

mencakuppengertian tindak pidana dalam delikmateril, seperti halnya dalam 

tindak pidana pembunuhan. Kelemahan ini tentunya tidak mempunyai 

relevansi terkait dengan tindak pidana korupsi yang selama ini tidak 

dirumuskan sebagai delik materil. 38 

                                                           
37 Ibid, hal.25. 
38 Agustinus Pohan, http://antikorupsi.org, diakses tanggal 2 Juni 2018 
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RUU KUHP memandang setiap “tindak pidana” sebagai bersifat melawan 

hukum, kecuali bila dapat dibuktikan bahwa terdapat alasanpembenar, yang 

meliputi :  perbuatan melaksanakan undang-undang, adanya perintah jabatan, 

keadaan darurat, pembelaan secara terpaksa, dan perbuatan dinyatakan tidak 

bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (dianutnyaajaran 

melawan hukum secara materil yang dirumuskan dalam pasal 11 ayat (2) RUU 

KUHP).39 

Perumusan tersebut di atas, lebih menjamin kemudahan dalam proses 

penuntutan, karena Penuntut Umum tidak diwajibkan untuk membuktikan 

dipenuhinyaunsur melawan hukum. Sekalipun hal ini sesungguhnya sudah 

merupakan hal biasa dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia, 

namun KUHP saat ini sesungguhnya tidak pernah mengatur secara tegas.  

RUU KUHP tidak membagi tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 

“pelanggaran”, karenanya RUU KUHP hanya terdiri dari 2 buku, yaitu Buku I 

tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. RUU KUHP 

mengklasifikasikan Tindak Pidana berdasarkan bobot tindak pidana yaitu: 

Sangat Ringan, Berat, dan “Sangat Berat/Sangat Serius”. Dengan demikian 

RUU KUHP tidak mengenal kategori tindak pidana sebagai “Tindak Pidana 

Luar Biasa” atau “Extra Ordinary Crime”. Sekalipun bila kita mencermati 

secara lebih mendalam, tampaknya RUU KUHP juga masihmenempatkan 

                                                           
39 Ibid  
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beberapa tindak pidana tertentu sebagai tindak pidana yang memperoleh 

perlakuan khusus, seperti tindak pidana Makar, tindak pidana Terorisme, dan 

tindak pidana Narkotika.  

RUU KUHP mengatur tentang kemungkinan untuk mengkualifikasi 

perbuatan “permufakatanjahat” sebagai tindak pidana pidana dalam tindak 

pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Dalam 

RUU KUHP, permufakatanjahat dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam 

tindak pidana : Makar, Penghianatanthd Negara, Sabotase, Terorisme, Makar 

thd Negara Sahabat, Menimbulkan Kebakaran, ledakan, dan Banjir, 

Membahayakan Orang dan Keamanan Umum, Psikotropika, PencucianUang. 

RUU KUHP tidak mengkualifikasi “permufakatanjahat” untuk melakukan 

tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. 40 

RUU KUHP juga mengatur tentang pemidanaan terhadap “perbuatan 

persiapan” terhadap tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam 

undang-undang. Dalam RUU KUHP, “perbuatan persiapan” dikualifikasi 

sebagai tindak pidana, apabila dilakukan berkaitan dengan tindak pidana 

:Makar, Sabotase dan Terorisme. RUU KUHP tidak mengkualifikasi 

“perbuatan persiapan” melakukan tindak korupsi sebagai perbuatan yang dapat 

dipidana, padahal berkaitan dengan hal ini, UNCAC (artcicle 27) telah 

menganjurkan kepada negara peserta untuk mengadopsi.    

                                                           
40 Ibid  
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RUU KUHP telah pula merumuskan definisi tentang “permulaan 

pelaksanaan” yang merupakan salah satu syarat untuk mengkualifikasi 

perbuatan sebagai suatu “percobaan tindak pidana”. Perumusan definisi ini 

tentuberdampakpositif khususnya dapat memudahkan dan memberikan 

kepastian hukum dalam menentukan suatu perbuatan sebagai “percobaan 

tindak pidana”. Secara tidak langsung, perumusan ini tentunya juga 

memudahkan untuk membedakan suatu perbuatan, apakah merupakan 

“percobaan tindak pidana” atau semata-mata sebagai suatu “persiapan tindak 

pidana” .  

RUU KUHP telah juga mendefinisikan tentang “tindak pidana korporasi” 

sebagaimana dirumuskan dalam pasal 49 RUU KUHP, sebagai berikut :  

“Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang 

yang mempunyai kedudukanfungsional dalam strukturorganisasikorporasi 

yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, 

berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam 

lingkupusahakorporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”41 

 

 Rumusan tersebut berbeda dengan rumusan sebagaimana diatur dalam 

pasal 20 UU Tipikor, yang telah dirumuskan secara lebih luas karena dapat 

dilakukan oleh setiap orang baik berdasarkan hubungan kerjamaupun 

berdasarkan hubungan lain. Sementara dalam RUU KUHP menjadi dibatasi 

hanya apabila perbuatan dilakukan oleh orang–orang dalam kedudukan 

fungsional tertentu dalam korporasi. Perbedaan ini dapat membawa perdebatan 

                                                           
41 Pasal 49 RUU KUHP hasil Panja Februari 2017 
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hukum, khususnya terkait dengan apakah dalam hal ini, UU Tipikor tetap dapat 

dikecualikan sebagai lexspesialis. Dalam arti bahwa dalam penegakan tindak 

pidana korupsi terhadap korporasi, kriteria “perbuatan korporasi” yang 

digunakan tetap mengacu pada UU Tipikor dan bukan pada buku I KUHP (bila 

kemudian RUU telah menjadi UU). Padahal buku I dengan sendirinya berlaku 

terhadap ketentuan pidana di luar KUHP. 

b. Rumusan Pertanggungjawaban Pidana 

RUU KUHP pada dasarnya mensyaratkan “kesengajaan” sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pidana, hanya dalam hal tertentu dimana undang-undang 

secara tegas menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana sekalipun 

hanya dilakukan dengan “kealpaan”.   

Dianutnya asas culpabilitas, “tiada pidana tanpa kesalahan” yang 

dirumuskan dalam RUU KUHP merupakan hal positif dalam memandu 

penegakan hukum pidana. Asas culpabilitas dan ditegaskannya bahwa 

pertanggungjawaban pidana dalam bentuk “kealpaan” hanyalah bila dinyatakan 

secara tegas dalam undangundang, akanberpengaruh terhadap penegakan 

tindak pidana korupsi. UU Tipikor seperti pasal 2 dan pasal 3 nya yang tidak 

mencantumkanunsur “sengaja” harus dipandang disyaratkan adanya 

kesengajaan. Keadaan ini sangat mungkin akan menyebabkan lolosnya 

beberapa terdakwa tindak pidana korupsi yang disebabkan pada 

keberhasilannya untuk membuktikan ketiadaan “kesengajaan”. Namun hal ini 
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tidak berarti negative karena pidana tidak pernah dimaksudkan untuk 

menghukum mereka yang tidak berhati jahat.   

Asas Culpabilitas dalam RUU KUHP ternyata telah diberikan pengecualian 

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 39 RUU KUHP yang menyatakan :  

(1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa 

seseorang dapat dipidana semata-mata karena telahdipenuhinya unsur-unsur 

tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.  

(2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan olehorang lain. 42 

 

Strict liability sebagaimana dirumuskan dalam pasal 39 ayat (1) dan 

Vicarious Liability sebagaimana dirumuskan dalam pasal 39 ayat (2), dalam 

penjelasannya hanyalah dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang 

dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Kedua hal ini tidak ditemukan 

dalam tindak pidana korupsi, artinya strict liability dan vicarious liability tidak 

berlaku dalam tindak pidana korupsi.  

Disamping alasan pemaaf sebagaimana telah diatur dalam KUHP, seperti 

adanya daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perintah jabatan 

yang diberikan tanpa wewenang dan kemampuan bertanggungjawab,  RUU 

KUHP (pasal 42)  juga mengatur tentang “kesesatan” sebagai alasan pemaaf. 

Secara teoritik menerima “kesesatan” (dwaling) sebagai alasan pemaaf 

bukanlah hal yang keliru dan juga bukan merupakan hal baru dalam praktek 

penegakan hukum pidana. Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam penerapan 

                                                           
42 Pasal 39 RUU KUHP hasil Panja Februari 2017. 
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alasan pemaaf ini adalah agar kesempatan ini tidak disalahgunakan oleh suatu 

peradilan tidak jujur. Dalam sistem peradilan pidana yang koruptif, alasan 

kesesatan hukum dapat dengan mudah disalahgunakan. 

c. Pidana dan Pemidanaan 

Berkaitan dengan sanksi pidana, RUU KUHP mengatur ancaman 

maksimum bagi pelaku suatu “percobaan tindak pidana” dengan maksimum 

satu perdua (1/2) dari maksimum pidana yang dapat dijatuhkan bilamana tindak 

pidana tersebut merupakan tindak pidana yang selesai. Dalam kaitan ini UU 

Tipikor mengancam pidana yang lebih berat dari apa yang sekarang diatur 

dalam KUHP (mengurangi ancaman pidana dengan 1/3 dari pidana 

maksimum), yaitu dengan mengancam pidana yang sama antara pelaku 

percobaan tindak pidana dengan pelaku tindak pidana yang selesai.43 

Sementara RUU KUHP justru mengatur ancaman pidana yang lebih ringan 

dari apa yang selama ini diatur dalam KUHP. Keadaan ini juga berlaku terhadap 

tindak pidana korupsi, karena dalam RUU KUHP tidak diatur adanya 

pengecualian. Sesungguhnya dalam kaitan ini RUU KUHP mengatur tentang 

pengecualian terhadap percobaan tindak pidana tertentu, yaitu percobaan tindak 

pidana terorisme, percobaan tindak pidana genosida, percobaan tindak pidana 

kemanusiaan, percobaan tindak pidana pengangkutan orang untuk 

diperdagangkan, percobaan tindak pidana pencucian uang, dimana 

                                                           
43 Ibid  
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dikecualikan untuk dapat dijatuhi dengan maksimum pidana yang diancamkan 

dalam tindakpidana-tindak pidana tersebut. 

C.3. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana 

Usaha untuk melakukan Pembaharuan Hukum Pidana merupakan bidang 

Politik Hukum Pidana. Sebagaimana dinyatakan bahwa secara politis dan 

kultural, pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di 

Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun 

terhadap KUHP telah dilakukan pelbagai perubahan dan penyesuaian, tidaklah 

menjadikan usaha tersebut disebut sebagai upaya Pembaharuan Hukum Pidana 

dalam arti yang sesungguhnya serta memiliki karakter Nasional. Penegasan ini 

disebabkan karena perubahan terhadap KUHP bukan hanya mengganti 

Wetboek van Strafrecht (WvS) menjadi KUHP sebagai produk bangsa sendiri. 

Pembaharuan Hukum Pidana harus menyentuh segi-segi filosofis, yakni 

perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang 

melandasinya.44 

Pengaturan hukum pidana merupakan pencerminan ideologi suatu bangsa 

yang menjadikan hukum itu berkembang, dan merupakan hal yang sangat 

penting, bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik 

yang sehat dan konsisten. Dapat diperhitungkan bahwa, KUHP negara-negara 

eropa barat bersifat individualistis dan bercorak lain dengan KUHP negara 

                                                           
44 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2015), hlm 59. 
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eropa timur yang berpandangan politis sosialis. Indonesia berpandangan politik 

berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan hukum pidana erat sekali 

hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, negara dan 

masyarakat.45 

Dalam merumuskan hukum pidana baru, maka diperhitungkan pula 

persinggungan eksistensi norma-norma sosial yang oleh hukum pidana 

dirumuskan dan dilengkapi. Karenanya diperlukan tranformasi norma - norma 

sosial menjadi norma hukum.46 

Sampai saat ini, dalam KUHP Indonesia warisan zaman Belanda (WvS) 

tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama. Dalam KUHP hanya ada 

“delik yang berhubungan dengan agama” yang ditempatkan sebagai bagian dari 

“tindak pidana terhadap ketertiban umum”. Walaupun dalam 

perkembangannya pada tahun 1965, ditambahkan delik terhadap agama 

(penodaan agama) ke dalam KUHP, namun tetap saja dimasukkan sebagai 

bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum. 

Menurut Salman Luthan dan Muladi ada beberapa faktor yang dapat 

menjadi alasan dilakukannya pembaharuan hukum pidana;  

1. Hukum pidana yang sudah ada tidak bersesuaian lagi dengan  

perkembangan sosial dan keperluan masyarakat;  

                                                           
45 Syaiful Bakhri, Sejarah Pembaruan KUHP & KUHAP, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm 

82 
46 Ibid 
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2. Sebagian ketentuan dalam hukum pidana yang tersedia tidak sejalan 

dengan ide pembaharuan/reformasi yang membawa pada nilai-nilai 

hak asasi manusia, nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, demokrasi 

dan nilai moral yang berkembang di masyarakat;  

3. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana yang tersedia 

mewujudkan ketidakadilan (injustice) dan bahkan merusak hak 

asasi manusia;  

4. Hukum dan undang-undang pidana yang tersedia sudah tidak bisa 

mengawal dan mengendalikan keamanan dan ketertiban. 47 

Pembentukan norma hukum pada umumnya harus mengandung tujuan-

tujuan tertentu yang dianggap mulia. Hal ini disebabkan karena hukum 

merupakan suatu sistem yang bertujuan. Oleh karena itu, pembentukannya 

harus mengandung nilai-nilai filosofis dan sosiologis.  

Sebagai wujud dari upaya kebijakan pembaharuan hukum pidana di 

Indonesia, dalam RUU KUHP saat ini terdapat pula rancangan perubahan 

terhadap pasal tentang delik terhadap agama (penodaan agama) yang saat ini 

diatur dalam KUHP Pasal 156a, yaitu dengan dicantumkannya bab khusus 

mengenai “tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama”. Sebagai 

suatu wujud dari kebijakan pembaharuan hukum pidana (penal reform), adalah 

wajar RUU-KUHP melakukan kajian ulang terhadap kebijakan KUHP warisan 

                                                           
47 http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/200706/_RKUHP_PP9_De lik-keagamaan.pdf, hlm 12, 

Akses 25 Juli 2018. 
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zaman Belanda yang menempatkan delik-delik yang berkaitan dengan 

keagamaan ke dalam salah satu bagian dari delik terhadap “ketertiban umum”. 


