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ABSTRAKSI 

Tanpa disadari pers telah menjadi bagian penting dalam masyarakat, karena 
masyarakat selalu haus akan informasi. Banyak media yang bisa digunakan 
sebagai media informasi, salah satunya adalah media cetak. Dalam media cetak 
ini pers dapat menyajikan segala peristiwa yang terjadi di dalam maupun luar 
negeri. Dengan melihat pengertian dari pers seperti yang diatur dalam pasal 1 
undang-undang Nomor. 40 Tahun 1999, pers berpeluang menjadi tempat untuk 
melakukan pencemaran nama baik. Hal tersebut harus mendapat perhatian 
khusus karena dialam UU Pers sendiri tidak diatur secara khusus mengenai 
ancaman pidana mengenai pencemaran nama baik. Dengan begitu sudah pasti 
kita harus kembali melihat kedalam KUHP kita mengenai ancaman pidana 
pencemaran nama baik. Dalam KUHP pencemaran nama baik di atur dalam 
pasal 310. Didalam pasal tersebut terdapat pengecualian terhadap perbuatan 
pencemaran nama baik yang diatur di ayat tiganya. Namun pengecualian 
tersebut hanya apabila perbuatan pencemaran tersebut dilakukan karena “demi 
kepentingan umum dan membela diri.” Dalam pasal ini sangat minim 
penjelasan karena itu kita perlu mengambil contoh pasal 35 c undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2004, dalam pasal ini menyebutkan bahwa demi kepentingan 
umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau masyarkat luas. 
Meskipun penjelasan pasal tersebut dinilai juga masih terlalu luas cakupannya. 
Yang kedua adalah terpaksa membela diri, perlu adanya pemahan lebih lanjut 
mengenai hal ini karena terpaksa membela diri dalam pasal 310 ayat (3) KUHP 
dan pembelaan terpaksa dalam pasal 49 KUHP sangat berbeda. Dalam pasal 49 
KUHP disana terjadi serangan seketika sehingga timbul pembelaa terpaksa 
sedangkan dalam pasal 310 ayat (3) tidak terjadi serangan seketika itu sehingga 
melakukan membela diri.  Dari kedua unsur tersebut, alasan penghapus pidana 
dalam pasal 310 ayat (3) merupakan alasan pembenar, yang mana dalam pasal 
tersebut ada pembenaran terhadap perbuatan pidanannya sehingga perbuatan 
tersebut tidak di anggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik.  

 

Kata Kunci: Pers – Kepentingan umum – Membela diri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pada tanggal 21 Mei 1998 orde baru tumbang dan mulailah era 

reformasi. Tuntutan reformasi bergema ke semua sektor kehidupan, termasuk 

sektor kehidupan pers. Selama rezim orde lama dan ditambah dengan 32 tahun 

di bawah rezim orde baru, pers Indonesia tidak berdaya karena senantiasa ada 

di bawah bayang-bayang ancaman pencabutah surat izin terbit. Sejak masa 

reformasi tahun 1998, pers nasional kembali menikmati kebebasan pers. Hal ini 

sejalan dengan alam reformasi, keterbukaan, dan demokrasi yang diperjuangkan 

rakyat Indonesia. Akibatnya, awal reformasi banyak bermunculan penerbitan 

pers atau koran, majalah, atau tabloid baru.1  Dengan pers nasional yang 

semakin maju, maka media tersebut memberikan kemudahan terjadinya 

transfer of knowledge sehingga membantu percepatan pembangunan di segala 

bidang. Bukan hal mustahil bila ada peristiwa di belahan dunia yang sangat 

jauh, maka dalam hitungan menit, kita sudah dapat menikmati informasi 

mengenai hal tersebut. Ini semua diperankan oleh pers yang terus berkembang 

dari masa ke masa. 

                                                             
1. http://klikbelajar.com/pelajaran-sekolah/perkembangan-pers-di-indonesia/  
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 Kini pers telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap pers 

menjadi begitu kuat. Seolah-olah tak ada sedikitpun masa kita yang tak 

direngkuh oleh pers.Tak ada rumah yang tak bertelevisi, tak ada mobil pribadi 

tak berradio, tak ada tangan bebas dari hand phone yang sewaktu-waktu dapat 

browsing. Semua ini merupakan fenomena yang tak terelakkan atas peran pers 

yang begitu kuat terhadap keseharian kita semua. Atas semua kenyataan 

tersebut tanpa mengabaikan pentingnya peran pers sebagai salah satu kekuatan 

ekonomi  yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi 

nasional, maka harus dibangun pers yang berkualitas, agar dapat menyajikan 

informasi yang berkualitas pula. Pers yang tak berkualitas akan menimbulkan 

dampak yang tidak baik pada masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan 

melahirkan konflik antara masyarakat dengan pers, yang akan berujung pada 

persoalan hukum. 

Salah satu bentuk konflik itu adalah adanya pemberitaan yang oleh 

masyarakat dianggap sebagai sebuah kebohongan atau fitnah karena berita 

dimaksud tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Sementara itu pers  

yang berpegang pada prinsip kebebasan pers dan demi kepentingan umum, 

menganggap berita tersebut layak dipublikasikan karena yang diungkap 

tersebut adalah sebuah fakta yang ada sumber beritanya . Alasan terakhir inilah 

(kepentingan umum) . sering menjadi alasan bahwa seolah-olah apapun yang 
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dilakukan pers adalah untuk kepentingan umum. Pers bak malaikat yang bebas 

kepentingan, obyektif, dan independent. Pada hal diketahui bahwa banyak 

perusahaan pers yang dimiliki oleh para politisi sehingga tidak menutup 

kemungkinan adanya kepentingan politik di balik kerja pers yang bebas 

tersebut. 

 Kebebasan pers harus diletakkan di tengah-tengah kepentingan umu. 

Tetapi kepentingan umum tidak boleh dijadikan bumper bagi kebebasan pers 

untuk melanggar hak individu, misalnya dengan menyampaikan berita bohong, 

fitnah atau penghinaan. Untuk membahas lebih lanjut  permasalahan yang akan 

diketengahkan pada skripsi ini, maka terlebih dahulu   Bab I ini akan dijelaskan 

pengertian tentang pers, kebebsan pers contoh kasus dan Pasal 310 ayat (3) 

KUHP.. 

Pers dapat didekati dalam dua arti, yakni arti sempit dan arti luas.. Dalam 

arti sempit istilah pers hanya di batasi pada media cetak. Sedangkan dalam arti 

luas meliputi semua alat komunikasi massa, termasuk, radio, televise dan kini 

diperluas dengan internet. Menurut pengertiannya, sebagaimana dimaksud 

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 

Tentang Pers, dijelaskan bahwa :” Pers adalah lembaga sosial dan wahana 

komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan  , mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam 

bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun 
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dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan 

segala jenis saluran yang tersedia”. 

Memperhatikan definisi pers yang demikian luas, menggambarkan 

betapa pentingnya posisi pers dalam pembangunan nasional. Di sinilah 

sebenarnya pembangunan pers yang sehat sangat dibutuhkan, karena pers yang 

tidak  sehat, akan menghambat pembangunan nasional. Semangat untuk 

membangun pers yang sehat ini diwujudkan dengan diundangkannya Undang-

undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negaraa Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3887) untuk selanjutnya di singkat dengan UU Pers, yang 

benar-benar membuka kran kebebasan pada pers nasional.  

Dari pengertian pers sebagaimana dimaksud pasal 1 UU Pers tersebut, 

setidaknya ada empat unsur pers yaitu 

- Lembaga sosial dan Wahana komunikasi massa 

- Fungsi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan berita. 

- Cara menyampaikan berita, yakni bisa berupa tulisan, , suara, gambar, 

suara dan gambar, data dan grafik 

- Sarana menyampaikan berita berupa media cetak, elektronika serta jenis 

saluran yang tersedia. 
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Terhadap ke empat unsur tersebut, unsur ke tiga yaitu fungsi pers 

merupakan unsur yang paling dominan hadirnya peluang terjadinya pencemaran 

nama baik. Oleh sebab itu apabila hal tersebut sungguh-sungguha terjadi, perlu 

ditelusuri siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya delik pers tersebut, 

Apakah insan pers atau wartawan yang memperoleh berita atau perusahaan pers 

yang menyebarluaskan berita tersebut. 

    Lahirnya UU Pers telah membuka atmoshere kebebasan pers yang lebih 

kondusif. Pembatasan atau pembredeilan pers oleh pemerintah sebagaimana 

terjadi pada masa lalu, tidak mungkin lagi terjadi. Dengan demikian pers akan 

semakin efektif  menempatkan posisinya sebagai agent of change dan agent of 

development. Hal demikian ditegaskan   pasal 3 ayat (1) dan(2), UU Pers 

sebagai berikut : “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, 

pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan juga dapat berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi”. 

Memperhatikan pasal 3 UU Pers tersnut, tak dapat diingkari bahwa 

kehadiran pers menjadi sangat penting bagi masyarakat. Pers mempermudah 

masyarakat memperoleh informasi yang diinginkan. Di samping fungsi 

tersebut, pers juga memiliki tanggung jawab terhadap tugas keprofesiannya, 

sehingga apa yang akan di sampaikan kepada masyarakat harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara sosial maupun secara hukum. 
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Dalil yang secara umum sangat dikenal pada kalangan pers bahwa  “anjing 

menggigit orang bukan berita, tetapi sebaliknya orang menggigit anjing itu baru 

berita.”2, kiranya perlu dihubungkan dengan tanggung jawab pers dimaksud. 

Hal ini pentimg untuk ditegaskan, karena dalil tersebut seolah-olah 

menggambarkan bahwa pers itu lebih memperhatikan aspek kontroversi 

ketimbang substansi. Dan kalau hal ini dikedepankan, berarti pers mengabaikan 

tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud UUPers tersebut. Kebebaan pers, tak 

bisa dilepaskan dengan kualitas dan tanggungjawab pers. Kebebasan pers yang 

jauh dari dua unsur tersebut, tidak menutup kemungkinan  timbulnya konflik 

dengan masyarakat dan berujung pada masalah hukum sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya. Salah satu masalah yang mungkin timbul adalah 

pencemaran nama baik, yang diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yang selanjutnya di singkat KUHP 

Dalam menjalankan salah satu fungsinya menyampaikan informasi, pers 

sering kali menggunakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi 

sebagaimana diatur 2 UU Pers sebagai bumper. Pasal tersebut menetapkan 

bahwa “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang 

berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.” Serta 

dalam pasal 4 ayat (1) UU Pers yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan pers 

dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Sehingga dengan alasan tersebut  

                                                             
2 . Budiman Djaya, Jurnalistik Dalam Praktek, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1963 
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sering kali didapati bahwa pers  memberitakan peristiwa dengan tidak benar. 

Padahal sesungguhnya hal tersebut  tidak boleh mengindahkan pasal 5 ayat (1) 

UU Pers yang menyatakan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan 

peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa 

kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Sehingga Pers memiliki 

kewajiban untuk memberitakan suatu peristiwa sesuai dengan fakta yang ada, 

dan tidak memberitakan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. 

Pers harus memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi atas apa 

yang akan di beritakan. “. Fakta dan tanggung jawab soaial adalah dua sisi pers 

yang tidak boleh diabaikan. Contoh sederhana, bila pers menemukan fakta 

bahwa ada seorang tokoh masyarakat sedang bergandengan mesra dengan 

seorang wanita muda, maka fakta demikian seharusnya tidak boleh diberitakan 

sebelum menemukan informasi yang lengkap tentang siapa wanita muda 

tersebut. Bisa jadi wanita terswebut adalah anaknya. Memang fakta tersebut 

benar, tetapi karena informasinya tidak lengkap, maka berita mengenai hal 

tersebut menyesatkan dan mencemarkan nama baik seseorang. Di sinilah 

tanggungjawab soaial itu menjadi sangat penting. 

Terhadap hal tersebut, terdapat pandangan bahwa ‘konsep nasional 

mengenai suatu pers yang bebas dan bertanggung jawab dengan penambahan 

teori pers yang baru mengenai tanggung jawab sosial, maka khususnya 

pengertian pers yang bertanggung jawab lebih ditujukan kepada kode etik 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DEMI KEPENTINGAN UMUM ... YUSTIAN RAHMADI



18 
 

 
 

jurnalistik.”3 Sebagai contoh saya kutip salah satu kasus yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang dibahas didalam skripsi ini: 

Risang Bima Wijaya, Mantan Pemimpin Umum dan Wartawan Harian Radar 
Yogya, telah dijatuhi vonis oleh Mahkamah Agung dalam putusannya 
bernomor 1374 K/pid/2005, pada 13 Januari 2006 yang menolak permohonan 
kasasi dari Risang Bima Wijaya dan sekaligus menguatkan putusan PT 
Yogyakarta dengan nomor 21/Pid/2005/PTY yang menghukum Risang dengan 
pidana penjara selama 6 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana 
“Menista dengan tulisan, secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 
ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan yang diterima oleh Risang 
pada 3 Mei 2007, saat menghadiri Perayaan Hari Kemerdekaan Pers 
Internasional di Jakarta, sungguh mengejutkan masyarakat pers Indonesia, 
karena pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual oleh Dr H Soemadi M 
Wonohito (Direktur Utama Harian Kedaulatan Rakyat) terhadap karyawannya 
yang dilakukan oleh Harian Radar Yogya dianggap bersalah oleh MA. Putusan 
ini tentu mengejutkan, karena hanya berselang tiga hari setelah putusan atas 
Risang diucapkan, MA mengeluarkan putusan dengan nomor 1608 K/PID/2005 
dalam kasus Bambang Harymurti (Majalah Tempo) yang membebaskan 
Bambang Harymurti dari dakwaan. Dalam dua putusan menyangkut pers ini 
MA telah menunjukkan inkonsistensinya dalam penerapan “unsur melawan 
hukum” yang terdapat dalam KUHP..4 

Dari contoh kasus di atas bisa dilihat bahwa ada beberapa pertimbangan yang di 

ambil oleh MA sehingga tetap menjatuhkan pidana pada Risang Bima Wijaya, 

namun dalam kasus yang hampir serupa yang dilakukan oleh Bambang 

Harymurti, MA justru membebaskan pelaku. 

Sebelum menjelaskan pasal 310 ayat (3) terlebih dahulu sekilas 

dijelaskan pasal 310 ayat (1) yang ketentuan lengkapnya sebagai berikut : 

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, 

                                                             
3 . Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1990 
4. http://anggara.org/2007/06/20/kemerdekaan-pers-dan-pencemaran-nama-baik-

catatan-dalam-kasus-risang-bima-wijaya/ 
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dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui 

umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau denda paling banyak tigaratus rupiah.” 

 

Memperhatikan ketetapan pasal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

bahwa unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (1) adalah 

sebagai berikut : 

- Ada kesengajaan 

- Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

- Menuduh sesuatu hal 

- Dengan maksud untuk diketahui umum 

Delik sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (1) sebenarnya ditujukan 

pada perbuatan lisan, karena pada pasal 310 ayat (2) sangat jelas lebih 

diarahkan pada pencemaran dengan tulisan. Bunyi lengkap pasal 

tersebut adalah :”Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran 

yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka 

yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama 

satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tigarayus rupiah.” 

Pencemaran nama baik yang dimaksud pada skripsi ini adalah 

sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (2) KUHP. Yang unsur-unsurnya 

ditambahkan sebagai berikut: 

- Dilakukan dengan tulisan atau gambaran 
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- Disiarkan, ditempelkan di muka umu 

Tetapi meskipun unsur-unsur tersebut terpenuhi, tetapi dilakukan DEMI 

KEPENTINGAN UMUM dan MEMBELA DIRI, maka delik 

sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (1) tidak terjadi. Hal ini 

ditegaskan pasal 310 ayat (3) sebagai berikut :” tidak merupakan 

pencemaran atau pencemaran tertulis, jika demi kepentingan umum atau 

karena terpaksa membela diri” 

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Apakah yang dimaksud unsur “demi kepentingan umum dan membela diri” 

dalam delik pencemaran nama baik? 

2. Apakah unsur “demi kepentingan umum dan membela diri” merupakan 

alasan penghapus pidana? 

1.3.  Metode Penelitian 

1.3.1. Tipe Penelitian 

Skripsi ini menggunakan theoretical research. Yang dimakud tipe 

penilitian ini adalah dengan menggali lebih lengkap mengenai konsep-konsep 

legal principles dan digabung dari berbagai aturan yang kemudian dikaitkan 

dengan kejadian yang sedang diteliti. 
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1.3.2. Pendekatan Masalah 

Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan  (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Yang dimaksud 

dengan pendekatan ini adalah dengan merujuk pada pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin hukum yang ada dan berkaitan dengan isu hukum yang sedang 

dipelajari. 

Yang dimaksud statute approach sendiri adalah pendekatan yang 

digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada 

hubungannya dengan isu hukum yang sedang di pelajari. 

1.3.3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam menulis skripsi ini sudah pasti tidak bisa lepas dari sumber bahan 

hukum yang menjadi dasar pemecahan masalah di dalam skripsi ini. Dalam 

skripsi ini sumber bahan ukum di bagi menjadi dua, yaitu sumber hukum 

primer dan sumber hukum sekunder. 

a. Sumber Hukum Primer 

Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang 

di bahas dalam skripsi ini, yaitu: 

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana 

c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
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d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

b. Sumber Hukum Sekunder 

Segala literatur para sarjana dan buku-buku serta bahan-bahan lain yang 

ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini. 
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BAB II 

UNSUR DEMI KEPENTINGAN UMUM DAN TERPAKSA MEMBELA 

DIRI DALAM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK  

2.1. Unsur Demi Kepentingan Umum 

Lahirnya undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

memberikan legitimasi terhadap pers dalam mencari, mengolah dan menyiarkan 

berita secara bebas. Hal ini ditegaskan di dalam konsideran menimbang huruf a 

sebagai berikut :”bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud 

kedaulatan rakyat, dan menjadi unsur  yang sangat penting untuk menciptakan 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga 

kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum 

dalam pasal 28 Undang-Undang dasar 1945 harus dijamin”. 

Selanjutnya substansi kemerdekaan pers lebih ditegaskan lagi pada 

pasal 1 dan pasal 4 ayat 1 UU Pers5. Kemerdekaan pers ini, juga didukung oleh 

lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, sehingga dengan demikian diharapkan semakin mendorong tumbuhnya 

pers yang bebas, dan demokratis. Bebas dititik beratkan pada independensi, di 

mana pers harus obyektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan apapun, 

                                                             
5 Pasal 1 UU Pers : Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang 

berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum 
Pasal 4 ayat 1 UU Pers : Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara 
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sementara demokratis lebih berotientasi pada aspirasi rakyat. artinya kebebasan 

pers harus memperhatikan nilai-nilai dan kehendak rakyat. 

Dengan demikian, makna kebebasan pers tidak boleh diterjemahkan 

“semaunya pers”. Kemerdekaan pers tidak boleh diterjemahkan “sekali 

merdeka merdeka sekali”. Tetapi ada tanggung jawab sosial yang harus 

dipenuhinya. Oleh sebab itu informasi yang diperolah dan dikelola pers tak 

boleh langsung diberitakan tanpa menghiraukan apakah berasal dari sumber 

yang bisa di percaya atau tidak. Artinya pers perlu memperhatikan unsur kehati-

hatian agar memperoleh tingkat akurasi berita yang seratus persen benar. 

Bahkan tidak cukup itu, juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial. 

Hak-hak dan aspirasi masyarakat tersebut penting untuk diperhatikan 

karena bila hal tersebut diabaikan bukan saja menurunkan kredibilitas pers 

tetapi tidak menutup kemungkinan akan melahirkan perbuatan melawan hukum 

yang akan  berujung pada proses peradilan dengan alasan adanya pencemaran 

nama baik. 

Pasal 2 UU Pers menegaskan bahwa “kemerdekaan pers adaluah salah 

satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, 

keadilan dan supremasi hukum. Jelaslah bahwa kemerdekaan pers sebagai 

kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan berdasar kekuasaan pers, tapi berdasar 

pada demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Tak ada supremasi pers, yang 
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ada supremasi hukum. Terjadinya delik pers, misalnya pencemaran nama baik, 

tidak menutup peluang tuntutan hukum terhadap pers.  

Terhadap masalah tersebut  telah di atur dalam KUHP  pada bab XVI 

mengenai penghinaan. Dalam pasal 310 ayat (1) menegaskan bahwa : 

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui 
umum, dianeam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 

Secara jelas pasal tersebut menyebutkan sanksi pidana yang bisa di 

jatuhkan kepada pelaku pencemaran nama baik. Berkaitan dengan pers hal 

tersebut ditegaskan oleh pasal 310 ayat (2) sebagai berikut : “Jika hal itu 

dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau 

ditempelkan secara terbuka , diancam karena pencemaran tertulis dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda  paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 

Mengenai apakah perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran 

nama baik, maka perlu diperhatikan sifat melawan hukum dari perbuatan 

tersebut. Terhadap masalah tersebut terdapat teori yang menegaskan bahwa 

“apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka di situ ada 

kekeliruan”6. Teori ini lebih berorientasi pada aspek formalistik. Di samping itu 

ada pula teori yang berprinsip bahwa sifat melawan hukum dari sebuah 

                                                             
6  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2000,  h130 
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perbuatan bukan hanya ditentukan karena bertentangan dengan undang-undang, 

tetapi berlawanan dengan norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam 

masyarakat7 . Teori ini lebih berorientasi pada aspek materiil. 

Dari perspektif teori formil tersebut, perbuatan yang telah memenuhi 

unsur-unsur sebagaimana pasal 310 ayat (1) dan (2), dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan pidana. Dengan berpegang pada pasal 310 ayat (1) dan (2) 

tersebut, maka pers bisa lebih berhati-hati dalam memberitakan sesuatu. Tetapi 

pasal tersebut tidak boleh menjadi penghalang tumbuhnya kebebasan pers yang 

sehat, sebab bila hal ini terjadi, akan memberangus fungsi pers sehingga akan 

merugikan masyarakat. 

Harus diakui bahwa kebebasan pers tidaklah bersifat absolut. 

Kebebasan pers dibatasi oleh kebebasan subyek hukum lainnya yang diakui 

oleh hukum. Dengan kata lain kebebasan pers dibatasi oleh hukum. Kebebasan 

absolut melanggar prinsip-prinsip negara hukum. Bukankah di negara hukum 

semua subyek hukum mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. 

Kalau salah satu prinsip negara hukum tersebut ditegakkan, maka absolutisme 

kebebasan pers adalah sesuatu kemustahilan. 

Kebebasan pers adalah sebuah keniscayaan, tetapi absolutisme 

kebebasan pers adalah kemustahilan . Memelihara absolutisme kebebsan pers 

akan menghadirkan kepanikan publik, karena absolutisme kebebasan pers 
                                                             

7 Ibid. H 130 
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membuka peluang hadirnya penyimpangan. Dahl mengatakan “power tends to 

corrupt. Absolute power tends corrupt absolutely”.  

Oleh sebab itu kebebasan pers harus dipelihara seiring dengan 

penegakan demokrasi, ras keadilan dan supremasi hukum sebagaimana 

dimaksud pasal 2 UU Pers. Jika pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur 

secara jelas mengenai unsur-unsur delik pencemaran nama baik (lisan dan 

tertulis) , maka pasal 310 ayat (3) KUHP.memberikan pengecualian bahwa  

suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik bila 

dilakukan dengan alasan “demi kepentingan umum dan membela diri”. Pasal 

310 ayat (3) memberikan alasan untuk menghapus sifat melawan hukum dari 

sebuah perbuatan pencemaran nama baik. 

Memperhatikan pasal 310 KUHP tersebut, menggambarkan bahwa 

pada ayat 1 dan 2 menganut teori formal sementara ayat 3 menganut teori 

materiil dengan memberi ruang pada pandangan dan kenyataan yang hidup di 

masyarakat. Tetapi ketentuan dalam pasal 310 ayat (3) tersebut  tidak secara 

jelas menerangkan apa yang dimaksud dengan “demi kepentingan umum dan 

membela diri”. Selain itu tidak ada perundang-undangan yang mengatur lebih 

lanjut untuk menjelasakan  mengenai unsur demi kepentingan umum dan 

membela diri seperti apa yang dapat membuat pelaku tidak dapat dipidana. 
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Untuk memperkaya pemahaman mengenai pengertian “demi 

kepentingan umum dan membela diri” sebagaimna dimaksud pasal 310 ayat (3) 

KUHP, kiranya perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan “kepentingan 

umum” seperti dimaksud pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 

2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi 

Kepentingan Umum.  

Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pasal tersebut adalah  

kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Perumusan tersebut 

memperlihatkan bahwa  yang dimaksud kepentingan umum adalah  

kepentingan mayoritas, yang dalam pasal tersebut dipakai istilah  “sebagian 

besar masyarakat”. Pertanyaannya adalah apakah makna “kepentingan umum” 

pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tersebut sama dengan makna 

“kepentingan umum” sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (3) KUHP. 

Terhadap permasalahan pengadaan tanah bagi kepentingan publik, 

tidaklah sulit untuk menentukan apakah benar pembebasan tanah tersebut 

dimaksudkan untuk kepntingan umum atau tidak , karena kepentingan umum 

dalam penyelenggeraan pemerintahan (governance) adalah public services. 

Dalam konteks ini siapapun tidak sulit memahami makna kepentinghan umum. 

Misal pembebasan tanah untuk  pelebaran jalan dll. Artinya output proyek 

tersebut benar-benar dibutuhkan khalayak, sebab jika tidak dilebarkan jalan 
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menjadi macet sehingga pengguna jalan dan warga disekitar dirugikan. Jadi ada 

unsur kebutuhan dan kerugian masyarakat.  

Bagaimana halnya makna kepentingan umum pada delik pencemaran 

nama baik? Sebagaimana diketahui bahwa unsur delik pencemaran nama baik 

itu pada sarnya dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu : 

a. Unsur-unsur obyektif 

- Perbuatannya  menyerang 

- Obyeknya  kehormatan orang dan nama baik orang 

- Caranya  dengan menuduhkan perbuatan tertantu 

b. Unsur-unsur subyektif  

- Kesalahan  sengaja 

-  Maksudnya terang supaya diketahui umum 

Memperhatikan unsur-unsur tersebut, bila kepentingan umum dikaitkan 

dengan pengertian kebutuhan dan kerugian masyarakat, maka   bagaimana bisa 

menentukan bahwa masyarakat secara luas membutuhkan perbuatan 

pencemaran nama baik tersebut. Bukankah obyek pencemaran itu rasa atau 

kehormatan subyek hukum tertentu baik individu maupun kelompok, 

bagaimana mungkin sesuatu tindakan yang ditujukan  pada perasaan subyek 

hukum tertentu menjadi kepentingan umum, selain itu bagaimana bisa 
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menentukan bahwa masyarakat akan dirugikan bila tidak ada perbuatan 

tersebut. 

Bila kalimat “demi kepentingan umum” pada pasal 310 ayat (3) tidak 

mempunyai kepastian makna, apakah dengan begitu dapat dipakai untuk 

menghilangkan sifat melawan hukum dari sebuah delik. Mengenai hapusnya 

sifat melawan hukum dari sebuah delik .  Adami Chazawi berpendapat ada dua 

hal yang dapat menghapus sifat  melawan hukum berdasarkan sumbernya: 

1. Hapusnya sifat melawan hukum yang meniadakan pidana tidak 

dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Tetapi berdasarkan asas 

kepatutan atau nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, suatu 

perbuatan tertentu yang semula telah memenuhi rumusan tindak pidana 

tidak lagi mengandung sifat tercela. Telah diterima oleh masyarakat 

sebagai bukan suatu larangan, melainkan suatu hal yang wajar (social 

adequat). Ini yang disebut sebagai kehilangan sifat melawan hukum 

secara imateriil. 

2. Kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan dicantumkan secara 

tegas dalam rumusan tindak piadana yang bersangkutan.8 

 Dalam konteks pasal 310 ayat (3) KUHP, secara materiil ditentukan 

hilangnya sifat melawan hukum karena alasan demi kepentingan umum”  tetapi 
                                                             

8 . Adami Chazawi., Hukum Pidana Positif Penghinaan, PMN, Surabaya, 2009, hal. 
107- 108 
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lagi-lagi timbul persoalan ketika akan menafsirkan maksud dari alasan tersebut. 

Bila kita melihat dalam kamus besar bahasa indonesia kepentingan umum 

terbagi menjadi dua kata, yaitu kepentingan yang berasal dari kata penting yang 

berarti sangat perlu, sangat di utamakan, dan umum yang berarti keseluruhan, 

khalayak umum, masyarakat luas, lazim. Sedangkan apabila kita memaknainya 

sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, maka 

“kepentingan umum” ditafsirkan bahwa perbuatan itu dibutuhkan masyarakat. 

,persoalannya adalah bagaimana bisa menentukan bahwa sebuah berita (yang 

dikategorikan sebagai pencemaran nama baik) itu memang benar-benar 

dibutuhkan oleh “mayoritas” masyarakat. Namun jelas karena kedudukan 

peraturan presiden dalam tata urutan pertauran perundang-undangan berada di 

bawah undang-undang, maka pengertian tersebut tidak bisa menjadi dasar 

untuk dipakai sebagai penjelasan demi kepentingan umum dalam KUHP, 

karena itu kita juga harus mengambil pengertian tersebut dari pendapat para 

ahli hukum, salah satunya adalah C.S.T. Kansil, menurut Kansil yang termasuk 

kepentingan umum adalah: 

1. Badan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga-lembaga 

negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan 

pemerintah dan sebagainya. 

2. Kepentingan umum tiap manusia yaitu, jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan, 

kehormatan, dan hak milik/harta benda. 
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Terhadap permasalahan tersebut dapat dihubungkan dengan pasal 6 

UU Pers sebagai berikut : 

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut : 

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta menghormati 

kebhinekaan 

b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya 

supremasi hukum dan hak asasi msnusia 

c. Mengembangkan pendapat berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan 

benar 

d. Melakukan pengawasan , kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal 

yang berkaitan dengan kepentingan umum 

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.  

Dengan demikian bila dikaitkan dengan peranan pers sebagaimana 

dimaksud pasal 6 UU pers maka pasal 310 ayat (3) telah memenuhi syarat 

immateriil. Tak adanya unsur-unsur yang jelas mengenai hal tersebut akan 

selalu menimbulkan rasa ketidak adilan. Memang dalam hukum pidana, 

perlindungan hukum terhadap kepentingan umum lebih dikedepankan 

dibandingkan dengan perlindungan hukum bagi pribadi. Tetapi bukan berarti 

mengabaikan hukum.  
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Sebagaimana penulis contohkan pada bab 1, misalkan ada berita 

“seorang pejabat sedang bergandengan mesra dengan wanita muda”. Berita 

tersebut benar dan bersumber dari yang dapat dipercaya. Tetapi berita tersebut 

tidak lengkap, sehingga menimbulkan kesan negatif pada yang bersangkutan. 

Padahal diketahui bahwa wanita muda itu tidak lain adalah anaknya sendiri. 

Terhadap berita senacam ini bila dihubungkan dengan pasal 6 huruf a UU Pers 

apakah benar bahwa pemberitaan ini untuk memenuhi hak masyarakat. 

Bukankah  justru sebaliknya bahwa berita tersebut melanggar  hak masyarakat 

untuk memperoleh berita yang benar dan akurat, sebagaimana dimaksud pasal 6 

huruf c UU Pers. 

2.2.  Unsur Terpaksa Membela Diri 

Didalam KUHP pasal 310 ayat (3) selain alasan demi kepentingan 

umum ada juga alasan untuk dapat lepas dari tuntutan pidana yaitu karena 

terpaksa membela diri. Kita tahu bahwa di dalam KUHP juga ada pasal yang 

mengandung unsur yang hampir sama yaitu pembelaan terpaksa di dalam pasal 

49 ayat (1) yang bunyinya: 

Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada 
serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri 
sendiri maupun orang lain; terhadap kehormataan kesusilaan atau harta benda 
sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. 

Jika kita melihat pasal tersebut apakah maksud pembelaan terpaksa dalam pasal 

49 ayat (1) KUHP dan terpaksa Membela diri dalam pasal 310 ayat (3) KUHP 
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adalah sama. Tentu hal tersebut berbeda karena itulah kedua pasal tersebut 

diatur di pasal yang berbeda. Sebelum membahas perbedaannya, terlebih 

dahulu akan dijelaskan unsur pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat (1) 

KUHP.  

Hal yang diatur tersebut bisa disebut sebagai suatu pembelaan terpaksa 

karena dari awal ada hal yang memaksa si pelaku untuk melakukan perbuatan 

tersebut.  Hal yang memaksa tersebut adalah berupa serangan atau ancaman 

serangan. Jadi terjadinya pembelaan tersebut tidak harus terjadinya serangan 

baru bisa melakukan “pembelaan terpaksa” namun ketika dalam keadan akan 

terjadi serangan yaitu berupa ancaman juga sudah bisa dikatakan sebagai 

pembelaan terpaksa. 

Pengertian pembelaan terpaksa harus memenuhi 3 syarat :  

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan 

2. Harus tidak ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman 

serangan pada saat itu 

3. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan atau 

ancaman serangan.9 

Dari ketiga pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa 

yang dilakukan tidak boleh sembarangan, karena akan dilihat apakah antara 

                                                             
9.Moeljatno, op cit, hal. 146 
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sifat serangan atau ancaman serangan tersebut seimbang atau tidak dengan 

perbuatan yang dilakukan sehingga perbuatan tersebut dapat disebut sebagai  

pembelaan terpaksa. Namun bagaimana ketika pada saat itu pelaku mengira 

bahwa ada ancaman serangan sehingga melakukan pembelaan terpkasa padahal 

sesungguhnya tidak terjadi ancaman serangan ? Dalam hal ini pertama-tama 

yang harus di pertegas adalah serangan atau ancaman serangan tersebut harus 

benar-benar terjadi, bukan angan-angan yang ada  dalam pikirannya saja. Jika 

pelaku hanya mengira akan ada ancaman serangan maka hal yang demikian 

disebut sebagai pembelaan terpaksa yang putatif.10  

Jika demikian halnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan 

sebagai “pembelaan terpaksa” sehingga tidak ada alasan pembenar untuk tidak 

dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Jika dibandingkan dengan pasal 310 

ayat (3), ada beberapa persamaan dan perbedaan diantara kedua pasal tersbut. 

Persamaannya: 

- Kedua pasal tersebut memiliki akibat hukum yang sama. 

- Keduanya baru dapat dilakukan pembelaan jika ada perbuatan berupa 

serangan dari orang lain yang sifatnya melawan hukum. 

 

 

                                                             
10 .Moeljatno, op.cit. hal. 147 
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Perbedaan: 

- Tidak dipidananya si pelaku karena pembelaan terpaksa disebabkan 

karena hapusnya kesalahan pada diri pelaku, jadi merupakan alasan 

pemaaf. Sedangkan tidak dipidananya pelaku karena terpaksa membela 

diri menurut pasal 310 ayat (3) KUHP adalah karena kehilangan sifat 

melawan hukumnya perbuatan, jadi berupa alasan pembenar. 

- Pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat (1) KUHP dilakukan untuk diri 

sendiri maupun orang lain. Sedangkan terpaksa membela diri dalam 

pasal 310 ayat (3) KUHP hanya dilakukan untuk si pelaku itu sendiri. 

- Pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat (1) KUHP dapat dilakukan bila 

ada serangan dan atau ancaman serangan. Sementara itu didalam pasal 

310 ayat (3) hanya boleh dilakukan jika ada perbuatan berupa serangan, 

dan tidak pada masih berupa ancaman serangan. 

- Menurut pasal 49 ayat (1) KUHP serangan yang bersifat melawan 

hukum baru dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri jika terjadi saat itu 

juga. Sedangkan menurut pasal 310 ayat (3) KUHP boleh dilakukan 

tidak pada saat itu juga. 

- Dalam pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa dapat dilakukan 

dalam hal pembelaan kehormatan dan harta benda saja. Namun dalam 

pasal 310 ayat (3) tidak begitu, karena dalam pasa tersebut tidak 
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disebutkan secara jelas maka bisa berlaku segala macam serangan 

melawan hukum, yang bisa dikatakan sebagai terpaksa membela diri.11.  

Perbedaan tersebut sudah sangat jelas memperlihatkan bahwa antara unsur 

pembelaan terpaksa pasal 49 ayat (1) KUHP dan unsur terpaksa membela diri 

didalam pasal 310 ayat (3) KUHP tidaklah sama. Dari sini kita bisa melihat 

unsur-unsur yang terlihat dan harus dibuktikan oleh pelaku dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

1. Bahwa harus dilakukan perbuatan berupa serangan lebih dulu oleh 

orang lain sebelum perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik 

oleh si pelapor. 

2. Bahwa perbuatan oleh orang lain haruslah bersifat melawan hukum. 

3. Bahwa perbuatan yang dituduhkan benar-benar terjadi. 

Dari ketiga unsur yang harus dibuktikan biasanya unsur ketigalah yang pertama 

dibuktikan baru dua alasan lainnya mengikuti karena dengan dibuktikannya 

bahwa perbuatan yang dituduhkan benar terjadi maka dengan sendirinya unsur 

lainya juga akan mengikuti.12 Unsur ketiga harus dibuktikan terlebih dahulu 

karena kita kembali lagi bahwa kita adalah negara hukum dan kita tidak bisa 

begitu saja menuduhkan sesuatu kepada seseorang tanpa ada bukti bahwa 

perbuatan tersebut memang benar-benar terjadi. Apabila hal tersebut tidak dapat 

                                                             
11 . ibid, h. 110 
12 . Ibid 
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dibuktikan maka bisa jadi kita yang akan dituntut balik oleh pelaku, karena 

itulah penting adanya bukti  bahwa memang unsur ketiga telah ada. 
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BAB III 

ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI DALAM UNSUR 

“DEMI KEPENTINGAN UMUM DAN MEMBELA DIRI” 

3.1. Teori Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana 

Perbuatan pudana dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang 

berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang dari 

satu keping mata uang. Mengenai permasalahan tersebut ada dua pandangan 

yang berbeda. Simon yang berpandangan monolistik menyatakan  bahwa  

“strafbaarfeit” (tindak pidana) merupakan “eene strafbaar gestelde, 

onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een 

torekeningvatbaar persoon”(suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan 

hukuman, bertentangan dengan hukum,dilakukan oleh seorang yang bersalah 

dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya)13. Pandangan imi 

hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu bahwa pelaku perbuatan pidana harus 

bertanggung jawab atas perbuatannya, karena perbuatannya bertentangan 

dengan hukum dan diancam dengan hukuman. Pandangan lainnya yang disebut 

sebagai pandangan yang dualistik tidak hanya melihat unsur kesalahan itu dari 

perspektif bertentangan dengan hukum dan diancam dengan hukum. Tetapi 

                                                             
13. http://zona-prasko.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-

para.html 
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harus pula dilihat apakah pelaku perbuatan pidana harus bertanggungjawab atas 

perbuatannya tersebut. 

 Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan 

konsep sentral yang dikenal sebagai ajaran kesalahan atau dalam bahasa 

latinnya di sebut mens rea. 14 

Doktrin mens rea itu sendiri dilandaskan pada suatu perbuatan tidak 

mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. 

Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat 

memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahirlah perbuatan pidana dan sikap 

batin jahat. 15 Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah 

cukup dengan orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum.kita juga harus melihat apakah orang tersebut bisa mempertanggung 

jawabkan perbuatannya atau tidak.    

Meskipun teori-teori tsb menghadapkan tindak pidana dengan sanksi 

pidana, ternyata ada tindak pidana yang tidak harus dikenai sanksi pidana 

karena alasan-alasan tertentu.  

 

 

                                                             
14 . Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2011, h. 155 
15  Ibid, h. 156 
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Secara teoritik, terdapat tiga alasan, tentang penghapusan sanksi pidana.  

1. Alasan pembenar: sebuah alasan yang menghapuskan sifat melawan 

hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku kemudian 

menjadi perbuatan yang patut dan benar. 

2. Alasan pemaaf: sebuah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku, tetapi 

tidak merubah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga 

perbuatannya tetap bersifat melawan hukum namun tidak dipidana. 

3. Alasan penghapus penuntutan: sebuah alasan yang berbeda dari alasan 

pembenar maupun alasan pemaaf, jadi alasan penghapus penuntutan ini 

dilakukan oleh pemerintah atas dasar utilitas atau kemanfaatnanya kepada 

masyarakat, sehingga sebaiknya tidak dilakukan penuntutan.16. Terhadap 

hal tersebut, secara khusus diatur dalam buku I   KUHP.  

3.2.     Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari semua teori yag ada, 

semua tindak pidana selalu dihadapkan dengan pemidanaan. Tetapi nyatanya 

tidak setiap tindak pidana  mesti dikenakan pidana. Terdapat beberapa tindak 

pidana , yang karena alasan tertentu tidak dikenakan pidana. Hal ini juga diatur 

didalam KUHP.  

 

                                                             
16 . Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2000, h. 137 
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3.2.1. Alasan pemaaf 

 Pasal 48 KUHP mengatur mengenai daya paksa atau overmacht, yang 

bunyi pasalnya sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena 

pengaruh daya paksa, tidak dipidana 

 Mencermati kalimat  pasal 48 KUHP tersebut, substansinya bukan 

alasan pembenar, dengan kata lain tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 

48 adalah benar adanya,   tetapi terdapat  alasan pemaaf.  Tidak adanyua alasan 

pembenar  “karena tidak dilindungi kepentingan yang lebih tinggi nilainya, 

tetapi dilakukannya suatu delik yang seharusnya tidak dilakukan sehingga tidak 

ada masalah pembenaran”.17  Untuk mengkategorisasikan daya paksa seperti 

apa yang dapat digolongkan ke dalam pasal 48 KUHP, perlu melihat  memori 

penjelasan pasal tersebut sebagai berikut : daya paksa adalah tiap daya, tiap 

dorongan, tiap paksaan yang tidak dapat dilawan.18  

 Memperhatikan memori penjelasan pasal 48 KUHP sebagaimana 

tersebut di atas, sesungguhnya pasal  tersebut tidak menjelaskan secara pasti 

apakah  berupa daya paksa fisik, di mana  terhadap orang yang terkena tidak 

dapat menghindar yang dinamakan sebagai vis absoluta atau paksaan psikis 

yang meskipun secara fisik tidak ada apa-apa namun secara batin dia tidak 

                                                             
17 . D.Schaffmeister,  N.Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Cet. III 

(terjemahan J.E. Sahetapy), Liberty, Yogyakarta, 2004,  h.64. 
18 .  D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, loc.cit 
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mampu menahan daya yang sedang terkena padanya yang dinamakan sebagai 

vis compulsiva.19  

Pada umumnya yang masuk kedalam kategori pasal 48 KUHP ini 

adalah vis compulsiva karena dalam vis absoluta , orang yang berbuat bukan 

yang terkena paksaan, tapi orang yang memberi paksaan fisik. Mengenai alasan 

karena vis compulsiva dibedakan menjadi dua yaitu : daya paksa dalam arti 

sempit dan dalam arti luas. 

Digolongkan ke dalam daya paksa arti sempit bila sumber paksaan itu 

berasal dari orang lain dan keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud 

bisa dibagi menjadi tiga kemungkinan, yaitu: 

1. Terjepit antara dua kepentingan. 

2. Terjepit antara kepentingan dan kewajiban. 

3. Adanya konflik antara dua kewajiban.20 

Dari ketiga kemungkinan tersebut kita selanjutnya dapat mengetahui 

apakah sebenarnya orang tersebut berada di dalam keadaan darurat yang 

kemudian menimbulkan daya paksa sehingga orang tersebut melakukan 

perbuatan melawan hukum. 

                                                             
19 .  Moeljatno, op.cit, h.139 
20 . Moeljatno, op.cit, h.140 
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 Selain pasal 48, pasal 49 KUHP juga mengatur mengenai alasan 

pemaaf, dalam hal ini adalah “pembelaan terpaksa” atau noodweer yang 

merupakan salah satu dari ketentuan di KUHP yang mengatur mengenai alasan 

penghapus pidana; selengkapnya isi pasal tersebut sebagai berikut : 

Ayat (1): 

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada 
serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri 
sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda 
sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.” 

Ayat (2): 

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung oleh kegoncangan 
jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.” 

 

Untuk dapat dikategorikan perbuatan pembelaan terpaksa  sebagaimana 

dimaksud pasal 49 ayat (1) KUHP harus memenuhi unsur-unsur yang ada 

didalam pasal tersebut, yaitu: 

a. Ada serangan atau ancaman serangan pada saat itu juga. 

b. Serangan itu haruslah bersifat melawan hukum. 

c. Serangan tersebut adalah tujuannya untuk menyerang kehormatan 

kesusilaan atau harta benda. 

Jika ketiga unsur ini telah dipenuhi maka perbuatan yang dilakukan bisa 

lepas dari tuntutan pidana dengan alasan pembelaan terpaksa.  
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Di ayat 2 menjelaskan diperbolehkannya pembelaan terpaksa yang 

melampaui batas.  Hal ini terjadi ketika dilampauinya batas-batas dari suatu 

pembelaan seperlunya itu disebabkan karena pengaruh kegoncangan jiwa yang 

hebat, yang disebabkan bukan semata-mata karena adanya perasaan takut atau 

ketidaktahuan tentang apa yg harus di lakukan, melainkan juga yang 

disebabkan oleh hal-hal seperti kemarahan atau perasaan kasihan.21 Hal tersebut 

juga harus diperhatikan hubungan kausal antara serangan dengan timbulnya 

kegoncangan jiwa yang hebat, sehingga antara bobot serangan dengan 

perbuatan yang dilakukan haruslah sebanding. 

  Kemudian bila di amati, kapan kita harus melakukan pembelaan, 

tentunya kita bisa menganalisa itu dengan tiga asas, yaitu: 

1. Asas subsidiaritas: asas ini menjelaskan bahwa melanggar kepentingan 

hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak 

diperbolehkan jika perbuatan itu tanpa menimbulkan kerugian. 

2. Asas proporsionalitas: didalam asas ini menjelaskan bahwa melanggar 

kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum 

orang lain tidak diperbolehkan jika tidak seimbang dengan pelanggaran 

yang dilakukan. 

3. Asas culpa in causa: didalam asas ini menjelaskan bahwa seseorang 

yang karena perbuatannya sendiri di serang oleh orang lain secara 

                                                             
21 . Mahrus Ali, op cit,  h. 182 
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melawan hukum, dan melakukan pembelaan maka perbuatannya tidak 

dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa.22 

Dari ketiga asas di atas dapat ditentukan kapan perbuatan pembelaan 

terpaksa itu boleh atau tidak boleh dilakukan. 

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, secara atributif pasal 

tersebut, menempatkan  tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 48 tersebut 

adalah tindak pidana. Tetapi tindakan tersebut tidak dipdana karena ada alasan 

pemaaf.  

3.2.2. Alasan Pembenar 

Dalam KUHP diatur juga alasan pembenar sebagai alasan penghapus 

pidana. Berkaitan dengan tidak dipidananya seseorang karena ketentuan 

undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP dan karena perintah jabatan diatur 

dalam pasal 51 KUHP. 

Ketentuan pasal 50 KUHP menegaskan sebagai berikut : 

”Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-
undang tidak dipidana.” 

Sementara itu pasal 51 KUHP menegaskan sebagai berikut :: 

“Ayat (1): Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah 
jabatan      yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. 

Ayat (2): Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya 
pidana,  kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa 

                                                             
22 . D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, op.cit, h. 60 
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perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam 
lingkungan pekerjaannya.” 

Memperhatikan pasal 48 dan 49 dengan pasal 50 dan 51 KUHP sebagaimna 

telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka pasal-pasal tersebut  

mempunyai konstruksi yang sama, yaitu ditegaskan adanya suatu perbuatan 

tetapi perbuatan itu tidak dipidana karena ada alasan tertentu. Tetapi bila pasal 

48 dan 49 KUHP merupakan alasan pemaaf, maka pasal 50 dan 51 merupakan 

alasan pembenar. Pasal 50 dan 51 KUHP  memberikan alasan pembenar atas 

sebuah perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan pidana, yakni karena perintah undang-undang atau perintah 

jabatan. 

Secara kontekstual tindakan para pelaku sebagimana dimaksud oleh pasal-pasal 

tersebut adalah benar, karena memang semestinya mereka melakukan tindakan 

itu. Justru sebaliknya bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan 

hukum bila tidak melakukan perintah jabatan dengan benar.  

 Dalam halnya perintah jabatan,  harus dilaksanakan secara lebih berhati-

hati, apakah perbuatan itu dilaksanakan karena benar-benar ada wewenang yang 

melekat pada jabatan tersebut atau tidak. Dalam konteks hubungan atasan – 

bawahan, harus pula diperhatikan apakah perintah itu sesuai dengan wewenang 

yang dimiliki oleh orang yang memberikan perintah tersebut atau tidak. Jika 

perintah itu dilakukan oleh orang tang tidak berwenang, maka bila perintah 
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tersebut merupakan tindak pidana maka tidak ada alasan penghapus pidana bagi 

orang yang melaksanakan perintah tersebut.  kecuali bila ditemukan bukti-bukti 

sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2). 

Dari uraian tersebut di atas , maka dengan demikian untuk dapat dipidananya 

seseorang terdapat beberapa unsur : 

1. Ada perbuatan melawan hukum 

2. Orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut mampu bertanggung 

jawab 

3. Tidak adanya alasan penghapus pidana  

 
3.3. Kepentingan Umum Sebagai alasan Penghapus Pidana 

Dalam pasal 310 ayat (3) KUHP alasan penghapus pidana yang pertama 

adalah karena demi kepentingan umum. Kepentingan umum dalam hukum 

pidana itu masih sangat minin penjelasan. Kita bisa ambil contoh demi 

kepentingan umum dalam asas oportunitas yang di impelentasikan di dalam 

pasal 35 c undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, yang 

bunyinya “jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang: mengesampingkan 

perkara demi kepentingan umum.” Dalam pasal tersebut ada kata-kata demi 

kepentingan umum. Demi kepentingan umum yang ada dalam pasal ini 

dijelaskan dalam penjelasannya adalah kepentingan bangsa dan Negara 

dan/atau masyarakat luas. Namun dalam penjelasan ini tidak jelas batasan-
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batasan kepentingan bangsa dan Negara yang bagaimana serta masyarakat luas 

itu masyarakat yang seperti apa tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal 

tersebut. 

 Memperhatikan kalimat pada pasal 310 KUHP, dibedakan antara 

pencemaran melalui lisan dan pencemaran melalui tulisan atau gambar, dengan 

maksimum pidana yang berbeda, tetapi bila dikenakan denda besarannya sama. 

Pada pasal 310 ayat (1) dimaksudkan untuk pencemaran lisan, sedangkan pasal 

310 ayat (2) untuk pencemaran dengan tulisan atau gambar. Terhadap kedua 

macam pencemaran tersebut, pasal 310 ayat (3) memberikan alasan penghapus 

pidana atas tindak pidana tersebut.  

Artinya bahwa tindak pidana itu benar adanya, tetapi karena alasan 

kepentingan umum atau terpaksa membela diri, maka terhadap tindak pidana 

tersebut tidak dikenakan pidana. 

Konstruksi pasal 48, 49, 50 dan 51 sangat berbeda dengan pasal 310 

ayat (3). Bila menurut pasal 48, 49, 50 dan 51, diakui adanya sebuah perbuatan, 

tetapi perbuatan tersebut, tidak dipidana karena adanya alasan tertentu. Pada 

pasal 310 ayat (3) konstruksinya berbeda. Pasal tersebut menegaskan bahwa 

“bukan pencemaran” jika dilakukan karena “demi kepentingan umum”. Artinya 

perbuatan pencemaran itu tidak pernah terjadi. Jadi Kalau pasal 48, 49, 50 dan 
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51 KUHP titik beratnya pada tidak adanya sanksi pidana, maka pada pasal 310 

ayat (3) KUHP titik beratnya pada tidak adanya perbuatan pidana pencemaran 

Dari perspektif normatif dan teoritik sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, jelaslah bahwa tidak dipidananya pencemaran sebagaimana 

dimaksud pasal 310 ayat (3), merupakan alasan pembenar. 

Berbeda dengan alasan penghapus pidana sebagaimana diatur pada pasal 

49 yang diatur secara terperinci, maka pada pasal 310 ayat (3), alasan pembenar 

tersebut tidak diatur secara terinci. 

Bila dipersoalkan apakah yang dimaksud kepentingan umum itu adalah 

kepentingan khalayak atau kepentingan negara, maka ada dua hal yang berbeda. 

Kepentingan khalayak dimaksudkan bahwa kepentingan masyarakat, sementara 

kepentingan negara adalah kepentingan negara sebagai sebuah organisasi 

pemerintahan. Misalnya pengumuman di media massa tentang daftar pencarian 

otang (DPO), , sangat jelas negara berkepentingan atas informasi tersebut. Atau 

iklan pemberitahuan bahwa Mr X Direksi sebuah PT Y yang telah membawa 

kabur uang perusahaan sejumlah Z segera kembali ke kantor untuk 

menyelesaikan urusannya. 

Kedua Contoh tersebut sudah sangat jelas bahwa informasi itu 

deperlukan oleh negara dan masyarakat. Tetapi bilamana  informasi di media 

massa tersebut tidak didasarkan pada fakta yang benar atau faktanya benar tapi 
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tidak ditulis secara lengkap bisa saja menimbulkan opini negatif pada seseorang 

tertentu. Contoh bila ada berita seperti ini : “walikota batu duduk bermesaraan 

dengan seorang wanita di sebuah cafe di Surabaya”. Faktanya benar demikian, 

tetapi persoalan timbul karena tidak dijelaskan identitas si wanita, bisa jadi 

wanita tersebut, istri atau anaknya. Terhadap berita semacam ini unsur  “demi 

kepentingan umum”nya patut dipersoalkan. Pemberitaan demikian 

mencemarkan nama baik seseorang. 

Tidaklah adil bila seseorang mendapatkan tindak pidana pencemaran, 

kemudian hukum tidak memberikan perlindungan. Yang demikian ini jelas 

inkonstitusional..  Dikutip kantor berita Antara,  Prof Didik Endro  menyatakan 

bahwa hukum umumnya berupaya menjamin lima kepentingan umum yakni 

nyawa, benda, kemerdekaan, kehormatan, dan harta kekayaan23.  

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa kalimat kepentingan umum 

pada pasal 310 ayat (3) sangat multi tafsir dan subyektif, tergantung pendekatan 

masing-masing pihak. Sangatlah wajar bila ada kekhawatiran di kalangan 

masyarakat pers akan terjadinya penyalahgunaan terhadap kalimat “demi 

kepentingan umum” oleh penguasa untuk memberangus kebebasan 

berpendapat.  Tetapi kekhawatiran itu bisa juga dditujukan pada kemungkinan 

terjadinya penyalahgunaan oleh pers atas alasan “demi kepentingan umum”.  

                                                             
23  http://www.harianbhirawa.co.id/arsip/5737-pencabutan-pasal-310-kuhp-bukan-

solusi 
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Tidak adanya parameter yang jelas atas alasan “demi kepentingan 

umum pada pasal 310 ayat (3), menyebabkan banyak kalangan menganggap 

pasal tersebut adalah pasal karet yang penafsirannya sangat subyektif, sehingga 

banyak pula yang menghendaki untuk dihapus. Selain itu yang dimaksud 

kepentingan publik menyangkut keterlibatan publik, segala hal atau keadaan 

yang potensial merugikan publik24, misal masalah terorisme dll. 

3.4. Terpaksa Membela Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana 

Alasan penghapus pidana yang kedua dalam pasal 310 ayat (3) KUHP 

adalah terpaksa membela diri. Seperti yang pernah di bahas sebelumnya bahwa 

untuk bisa dikatakan sebagai perbuatan terpaksa membela diri itu harus 

terpenuhi 3 syarat yang mana ketiga syarat tersebut sifatnya komulatif sehingga 

harus ketiga-tiganya terpenuhi. Memang untuk mementukan kapan orang 

tersebut dikatakan sebagai terpaksa membela diri, KUHP tidak  merinci dengan 

jelas unsur-unsurnya,.  khususnya yang dimaksud didalam pasal 310 ayat (3) 

KUHP.  

Didalam pasal 49 terlihat jelas bagaimana keadaan orang yang 

melakukan pembelaan terpaksa. Sementara itu dalam pasal 310 ayat (3) 

bagaimana mungkin seseorang yang melakukan pencemaran nama baik lepas 

dari tutuntutan pidana karena alasan terpaksa membela diri, padahal pada saat 

                                                             
24. http://indonesiatvguide.blogspot.com/2008/08/pers-profesional-sulit-

dipidana.html 
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itu tidak terjadi serangan seketika, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP. 

Jelas bahwa pada pasal 49 KUHP unsur serangan seketika itu sangat penting 

untuk menentukan apakah perbuatan itu membela diri atau bukan. Pada pasal 

310 ayat (3) unsurnya tidak jelas. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik. 

Perlu adanya pemahaman lebih jauh mengenai terpaksa membela diri 

dalam pasal 310 ayat (3) ini. Untuk mudahnya kita ambil contoh yang sangat 

populer adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor  109.K/Kr/1970 tanggal 10 

Januari 1973 yang membebaskan Yap Thian Hien dari segala tuntutan atas 

ucapannya di pengadilan.  Pada saat membela kliennya, pengecara tersebut 

mengungkap fakta bahwa Jaksa penuntut melakukan pemerasan pada kliennya 

tersebut. Atas ucapannya tersebut jaksa dimaksud melaporkan pada polisi atas 

tindakan pencemaran. Ketika proses perkara tersebut sampai kasasi di 

mahkamah Agung, keluarlah keputusan Mahkamah Agung yang membebaskan 

Yap Thian Hien dari segala tuntutan. Alasan mahkamah Agung adalah 

pengacara dalam melakukan tugasnya adalah mewakili kliennya, oleh sebab itu 

membela kliennya dapat dikategorikan membela diri. Dan yang kedua ucapan 

Yap Thian hien adalah fakta yang benar adanya.  

Menilik putusan mahkamah Agung tersebut, unsur terpenting dalam 

membela diri ini adalah adanya pengungkapan fakta untuk menemukan 

kebenaran. 
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Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa adanya alasan membela diri 

itu adalah membela kepentingan yang dilanggar oleh pihak lain dan yang kedua 

pengungkapan fakta-fakta yang mengandung  dan sekaligus untuk mengungkap 

kebenaran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

4.1.1. Dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai unsur demi 

kepentingan umum dan terpaksa membela diri tidak memiliki 

penjelasan yang jelas, di dalam KUHP sendiri ada aturan mengenai 

unsur demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri yang di atur 

dalam pasal 310 ayat (3), namun didalam pasal tersebut tidak ada 

penjelasan lebih lanjut mengenai demi kepentingan umum yang seperti 

apa yang masuk dalam unsur ini dan terpaksa membela diri seperti apa 

yang dikategorikan didalam pasal ini. 

4.1.2. Dalam memandang masalah alasan penghapus pidana dalam pasal 310 

ayat 3 KUHP bisa digunakan oleh pers untuk dapat lepas dari jeratan 

pidana yang karena dalam pasal ini dijelasakan bahwa perbuatan 

pencemaran tersebut dianggap sebagai bukan pencemaran dengan alasan 

demi kepentingan umum dan membela diri. Sehingga pasal ini 

memberikan pengecualian terhadap perbuatan pencemeran nama baik. 
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4.2. Saran 

4.2.1.  Unsur demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri didalam pasal 

310 ayat (3) KUHP itu tidak jelas. Sehingga dapat menimbulkan multi 

tafsir, maka perlu adanya pengaturan yang lebih rinci lagi mengenai 

unsur demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri yang di atur 

dalam pasal 310 ayat (3) KUHP. Karena hingga saat ini belum ada 

aturan lain selain pasal 310 ayat (3) yang mengatur hal tersebut, dengan 

diatur lebih rinci diharapkan bisa menjamin kepastian hukum. 

4.2.2. Pengaturan mengenai hapusnya pidana pencemaran nama baik karena 

demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri ini juga penting 

untuk dirumuskan didalam RUU KUHP yang akan datang, yang 

didalamnya diharapkan bisa lebih rinci mengatur masalah unsur-unsur 

tersebut. 
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