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MOTTO:

'Dengarkanlah sua^ bati, berpeganglah prinsip karena Aliah SWT, berpikirlah 
melingkar, sebelum menentukan kepentingan dan prioritas CQs. Al-hasyr,18)'

'Hidup ini sebuah perjalanan panjang kita harus selalu optimisdan berjuang 
pantang menyerah untuk meraih dta-cita dan kehidupan yang lebih baikdimasa

yang akan datang'

"Kita memang lemah tapi jangan pernah jadi pengecut, walaupun kita harus 
Mengalammi kekalahan, itu lebih terhormat daripada kita meninggalkan 

Medan pertempuran, kita akan menjadi pecundang'

Ku ucapkan syukur- kepada Allah SWT, 
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1. Ayahku Asri Matni dan Ibuku Rosna.

2. Saudariku Ratih, Ram, dan Rika.
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5. Gemapala 'Wigwam' dan Skraft 

Merahku ... Lestari.. .Wigwam

6. Almamaterku.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia adalah hukum yang 
berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya. 
Didalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, terdapat Pasal 2 Aturan peralihan, 
yang menyangkut kedudukan peraturan-peraturan yang pernah digunakan oleh 
kolonial Belanda dalam menjajah bangsa Indonesia, yaitu hukum yang ada 
masih tetap berlaku selama berlum diadakan yang baru atau sebelum dibuat 
produk hukum yang baru oleh lembaga legislatif.

Dari hal di atas dapat kita lihat bahwa beberapa produk hukum yang terdapat di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih menerapkan beberapa aturan 

yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, hal ini dapat kita temukan pada 

KUHPidana dan KUHPerdata yang masih dijadikan pedoman oleh penegak hukum 

dalam menyelesaikan sengketa hukum. Selain itu juga produk hukum nasional masih 

banyak memiliki kelemahan-kelemahan karena adanya pengaruh-pengaruh politik 

hukum kolonial. Pengaruh yang disebutkan itu di antaranya : kurangnya 

memperhatikan budaya hukum yang berlaku pada setiap suku, daerah, dan 

sebagainya. Sekadar contoh, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Undang-Undang 

itu menganut berbagai asas di antaranya mengurangi kekuatan keberlakuan hukum 

adat tertentu pada setiap suku yang kemudian berbentuk asas hukum yang berlaku 

secara nasional.2

1 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum., Sinar Grafika,Jakarta,2006, hlm.51
2 Ibid., hlm,51

1
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Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, hal ini 

berpengaruh pada nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat, perkembangan 

teknologi dan ilmu pengetahuan berdampak juga dengan bertambahnya model-model 

baru orang dalam melakukan kejahatan, baik dari macam kejahatan sampai dengan 

modus-modus baru dalam merancang suatu perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum. Apabila kita lihat aturan hukum Indonesia yang masih mengadopsi hukum 

kolonial secara otomatis beberapa ketentuan peraturan yang ada dalam peraturan 

tersebut khususnya terdapat pada KUHPidana dan KUHPerdata, dirasa sudah tidak 

relevan lagi untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia. Dapat diambil contoh 

beberapa pasal didalam KUHPidana Pasal 284 ayat (1) mengenai perzinahan dan 

Pasal 134,136 bis,137 KUHPidana mengenai penghinaan terhadap Presiden.

dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perzinahan yaitu apabila wanita dan pria

melakukan hubungan suami istri diluar nikah padahal salah satu pihak sudah menikah 

atau kedua belah pihak telah berkeluarga masing-masing, dengan kata lain apabila 

ada orang yang melakukan hubungan suami istri diluar nikah karena keduanya belum 

pernah menikah hal itu bukanlah dianggap perzinahan Namun apabila kita lihat dari 

nilai-nilai yang ada dimasyarakat Indonesia, yang notabenenya nilai-nilai tersebut 

diambil dan nilai -nilai Islam, yang secara mayoritas masyarakat Indonesia memeluk 

agama Islam. Definisi terhadap pasal perzinahan tersebut sangatlah tidak 

dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Di mana definisi

sesuai
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perzinahan adalah seorang pria dan wanita telah melakukan hubungan suami istri 

di luar nikah, tanpa ada prasyarat dia telah menikah atau belum.

Konstitusi lahir sebagai sesuatu tuntutan dan harapan masyarakat untuk 

mencapai suatu keadilan. Dengan didirikannya negara konstitusi, masyarakat 

menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara. Namun setiap anggota 

masyarakat dalam negara tetap mempertahankan hak-haknya sebagai pribadi. Negara 

dan konstitusi didirikan untuk menjamin hak asasi itu.3

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik 

Indonesia, mengatur kebebasan setiap warga negaranya untuk mengeluarkan 

pendapat baik secara tulisan atau lisan, serta untuk mendapatkan dan memberikan 

informasi, hal ini termaktup didalam Pasal 28 dan 28 huruf F UUD 1945 ;

Pasal 28 UUD 1945, berbunyi;

“ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul\ mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 
tulisan sebagaimana ditetapkan undang-undang’

Pasal 28 huruf F UUD 1945 ;

“ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk memncari 
dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia ”

Kemerdekaan menyatakan pendapat merupakan merupakan hak rakyat dan

merupakan media untuk mempeij uangkan kepentingan rakyat, harus dipertahankan

oleh rakyat dari tindakan-tindakan yang secara langsung atau tidak langsung dapat

mengurangi atau meniadakan keberadaan kemerdekaan dan makna kemerdekaan.

Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Ghalia Indoensia, Bogor, 2004. hlm.34
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Tindakan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengurangi atau 

meniadakan kemerdekaan itu berasal dari dua hal. Pertama adalah tindakan yang 

dilakukan oleh pihak luar yang menyatakan pendapat sehingga berakibat mengurangi 

bahkan meniadakan kemerdekaan itu. Kedua, tindakan yang dilakukan oleh 

pihak yang menyatakan pendapat sehingga menimbulkan bentuk tindakan 

penyalahgunaan pelaksanaan kemerdekaan itu.4

Dengan adanya potensi tindakan-tindakan yang dapat mengurangi atau bahkan 

meniadakan makna kemerdekaan tersebut, maka usaha yang rasionalnya dari rakyat 

adalah menuntut jaminan hukum, adanya tindakan yang secara langsung atau tidak 

langsung berakibat tidak merdekanya rakyat dalam melaksanakan 

kemerdekaan menyatakan pendapat. Juga diperlukan adanya aturan untuk mencegah 

jangan terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaan dari kemerdekaan itu.

Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, mendapat dan memberikan 

informasi sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat 

digunakan sebagai suatu sarana untuk mengkontrol terhadap penyimpangan yang 

dilakukan oleh aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

apalagi pada era reformasi saat ini. Sehingga aparat penegak hukum dapat menindak 

dan menegakkan hukum sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Dengan 

penegakan hukum yang konsekuen dan tanpa pandang bulu, cita-cita untuk

atau

secara

4 Rusdi Sasryo Mukantardjo, Hukum dan Kemerdekaan untuk Menyatakan Pendapat. Majalah Law 
Review Universitas Pelita Harapan. Vol. IV, No2. November 2004. hlml 74-75
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terciptanya Pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyat bukan hanya sebatas 

cita-cita.

Namun jika kebebasan berpendapat serta hak warga negara untuk mendapatkan 

dan memberikan informasi tersebut dibatasi dengan beberapa pasal pidana. Di suatu 

sisi kita ingin beritikad baik untuk menyampaikan pendapat demi untuk suatu 

perubahan, di sisi lain kita mendapat ancaman sanksi pidana. Dikarenakan informasi 

ataupun pendapat yang akan kita berikan dikatakan suatu perbuatan pidana oleh orang

lain.

Pasal 134,136 bis, dan 137 KUHP adalah contoh pasal yang membatasi

kebebasan warga negara dalam mengeluarkan pendapat serta mendapatkan informasi.

Pasal 134,136 bis, dan 137 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 134 KUHP, berbunyi;

” Penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden diancam 
dengan Pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah ”

Pasal 136 bis KUHP, berbunyi;

“ Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup 
perbuatan dalam pasal 315, jika hal itu dilakukan diluar kehadiran yang 
dihina, baik dengan tingkah laku dimuka umum, maupun tidak dimuka umum 
dengan lisan maupun tulisan maupun dihadapan lebih dari empat orang, atau 
dihadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu 
merasa terseinggung*’
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Pasal 137 KUHP, berbunyi;

(1) Barang siapa menyiarkan dan menunjukan atau menempelkan sehingga 
kelihataan oang umum tulisan atau gambar, yang isinya menghina 
presiden atau wakil presiden dengan maksud supaya isinya yang menghina 
diketahui secara umum , dipidana dengan penjara selama-selamanya satu 
tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus 
rupiah

(2) Kalau yang bersalah itu melakukan kejahatan itu dalam pekerjaanya, dan 
pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sesudah 
pemidanaannya yang dahulu, menjadi tetap karena kejahatannya yang 
semacam itu juga, maka ia dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu

Dari Pasal 134 dan 136 bis KUHPidana di atas menjelaskan tentang penghinaan

terhadap presiden, namun penjelasan pasal tersebut tidak memiliki batasan-batasan 

tegas terhadap kategori penghinaan yang dimaksud, sehingga menimbulkan bias dan 

menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas. Sedangkan apabila ditinjau dari

sejarah pasal tersebut merupakan pasal yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda

untuk membatasi kebebasan berpendapat bagi negara-negara jajahan agar tidak

menyerang kehormatan Ratu Belanda. Kemudian Negara Indonesia mengadopsi

pasal tersebut karena dianggap dapat melindungi harkat martabat serta kepentingan 

Presiden. Padahal di Negara Belanda sendiri, pasal tersebut sudah tidak diberlakukan 

lagi.5

Walaupun pasal-pasal tersebut sudah digunakan di Indonesia sudah berlaku 

sejak jaman kolonial Belanda dalam kondisi penjajahan, namun sejarah terpenting 

penggunaan pasal bagi anak bangsa sendiri itu ada dimasa pemerintahan Soeharto. 

Di Jaman pemerintahan Soeharto penangkapan para aktivis politik dan pemimpin

5 Isi gugatan atas perkara no. 013-022/ PUU-IV/ 2006. hlm.15
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oposisi lebih terdokumentasi dengan baik, dan merupakan kebijakan rutin. Soeharto 

dengan meliternya menjalankan negara polisi yang jaringannya menjangkau 

keseluruh pulau dan desa di nusantara. Pada kondisi tersebut para aktivis, para

politisi, akademisi dan jurnalis sering ditangkap, buku-buku dilarang untuk terbit, 

majalah sering dibredel dan mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghinaa 

presiden dilarang dan larangan yang berdasarkan hukum tentang kebebasan 

berpendapat dilaksanakan dengan tegas.6

Sebagai contoh atas penggunaan pasal ini di jaman Soeharto penangkapan 

terhadap Nuku Soleiman pada tahun 1994, aktivis Gerakan Pro-Demokrasi ini 

memasang striker, antara lain “Soeharto Dalang Semua Bencana (SDSB)”. Nuku 

Soleiman akhirnya dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara ditingkat pengadilan 

negeri, dan 5 (lima) tahun di tingkat banding. Begitu yang teijadi dengan politisi Sri 

Bintang Pamungkas, dosen Universitas Indonesia, aktivis, anggota DPR-RI (1995): 

karena menyebutkan Soeharto diktator, dalam sebuah seminar di Jerman, ia dijatuhi 

hukuman 2 tahun 10 bulan penjara.7

Sesudah pemerintahan Soeharto berakhir pada bulan Mei tahun 1998, banyak 

orang berharap bahwa Indoensia akan memasuki era baru, dimana prinsip-prinsip 

dasar HAM, seperti kebebasan berpendapat, akan dihargai. Sejak bulan Mei 1998, 

Indonesia dengan cepat membuka diri di berbagai bidang kemasyarakatan. Aktivitas 

politik menjadi alasan untuk mewujudkan generasi muda yang baru yang kuat dan

6 Jurnal Konstitusi volume 4. Nomor 1. Maret 2007. hlm. 47
7 Ibid. hlm. 47-48
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bisa berpolitik. Pemandangan politik di Indonesia juga berubah, misalnya dengan 

berkembangnya kelompok-kelompok masyarakat sipil, partai-partai politik, serikat- 

serikat pekerja, dan terbitnya media-media baru yang tanpa sensor.

Dua presiden setelah pemerintahan Soeharto yakni, Presiden B.J Habibie dan 

Presiden Abdurahman Wahid, tampil dengan memakai pendekatan yang berbeda 

terhadap kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Keduanya juga 

menempuh langkah yang berbeda dalam menangani pelanggaran-pelanggaran 

lalu. Pada akhir kekuasaan presiden Abdurrahman Wahid, sebagian besar tahanan 

politik, yang ditawan selama pemerintahan Soeharto, telah dibebaskan. Yang lebih 

penting bagi masa depan Indonesia adalah persidangan pidana dengan motivasi 

politik tampak akan berakhir. Demonstrasi (yang lebih dikenal sebagai aksi) terhadap 

seluruh tingkatan pemerintah menjadi pemandangan umum, kelompok-kelompok 

kecil individu yang sedang memegang spanduk sambil mengutuk isu terkini 

merupakan pemandangan biasa terlihat diluar gedung DPR, kedutaan besar negara- 

negara asing dan Mahkamah Agung. Kebanyakan dari kelompok ini bergerak sendiri, 

menggambarkan sesuatu pemandangan akan kebebasan berpendapat dan berkumpul.8

Namun, dimasa pemerintahan Presiden Megawati, pemerintahanya ternyata 

tidak memiliki komitmen yang sama. Ketika Megawati menduduki kursi 

kepresidenan, Indonesia berada dalam kondisi yang ditandai dengan ketidakstabilan 

ekonomi, terorisme dalam negeri, dan kebangkitan militer. Akibatnya, konsentrasi

masa

8 Ibid. hlm. 48 - 49.
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atas kebijakannya menjadi sorotan utama dan banyak suara dan masyarakat yang 

tidak puas dengan kebijakan itu. Saat itu aksi demonstrasi berkembang luas yang 

mengkritik kebijakan Megawati, kondisi tersebut membuat Presiden Megawati 

kemudian melakukan serangan balik, dengan menggunakan kriminalisasi bagi para 

demostran, Megawati kemudian menggunakan kembali pasal-pasal penghinaan 

martabat yang ada dalam KUHP Indoensia. Pasal-pasal yang sering digunakan era 

Soeharto untuk membungkam lawan-lawan politiknya.9

Dibulan Juli Agustus 2002, ketika teijadi sejumlah penangkapan para aktivis 

politik di Jakarta. Individi-individu tersebut ditangkap semata-mata karena 

mengekspresikan pandangan politik mereka yang anti kekerasan pada sejumlah aksi 

damai di ibu kota. Penangkapan tersebut menindak lanjuti serangkaian demo anti 

pemerintahan dan anti Megawati, yang difokuskan pada ketidakpuasan terhadap 

naiknya harga minyak dan beras serta ambruknya perekonomian Indonesia secara 

umum.10

Sistematika penangkapan para demonstran tampaknya didukung 

pernyataan Megawati yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2002, ketika Mega secara 

terbuka mengutuk siapa saja yang menantang pemerintah.11 Penangkapan para 

pendemo meningkat pada bulan Januari 2003 ketika protes dan demo besar-besaran

oleh

9 Ibid, hlm.49
10 lbid,, hlm 49
11 Megawati juga telah dilaporkan telah membuat pernyataan bahwa lambang-lambang negara harus 
dihormati dan jika ia bertemu dengan para pendemo yang tidak menghormati lambang-lambang negara 
ia akan meminta mereka untuk memilih kebangsaan lain “ Jika mereka tidak menyukai negara ini 
sebaginya mereka mengingat meningkalkan Indonesia dan hijrah kenegara lain.” Setelah pernyataan 
tersebut dibuat, penangkapan para pendemo meningkat dengan cukup signifikan. Ibid. hal... 19
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merebak setelah pemerintah mengumumkan kenaikan-kenaikan listrik, telepon dan 

BBM. Aksi protes besar-besaran terjadi diseluruh nusantara, meliputi Jawa, Sulawesi, 

Kalimantan dan yang paling timur di Papua. Kemudian pembatasan terhadap 

kebebasan berpendapat di Indonesia tampaknya juga meluas ke media 

bulan Februari 2003 dua editor dari harian Rakyat Merdeka, koran hanan Populer 

dipanggil polisi atas artikel dari harian Rakyat Merdeka, koran harian Populer 

dipanggil polisi atas artikel yang menurut kata orang menghina presiden.12

Pada masa Pemerintahan Presiden Soesilo B ambang Yudhoyono, bahkan berita 

ini masih cukup hangat ditelinga kita yaitu kasus Eggi Sudjana yang datang kekantor 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi tentang rumor yang 

berkembang tentang pemberiaan beberapa unit mobil Jaguar dilingkungan istana. 

Namun laporan mereka kepada KPK tersebut dianggap sebagai tindak pidana 

penghinaan terhadap presiden yang dilaporkan kepada Polda Metro Jaya berdasarkan 

laporan Polisi No 16/ K/ F/ 2006/ SPK Unit H, tanggal 6 Januari 2006 atas pelapor 

Bripka Ahmad Fadilah.13 Akibat peristiwat tersebut pemohon juga mendapat cekalan 

berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep- 

057/0/DSP.3/02 tanggal 15 Pebruari 2006, tentang pencegahan dalam perkara pidana 

dan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Reg 

Nomor 141 l/Pid.B/2006/PN/JKT Pst. Oleh karena merasa dirugikan hak dan

massa. Pada

12 ibid. hal... 50
13 http: www. Mahkamah Konstitusi. Go. Id/ Lembaran putusan mahkamah Konstitusi. Gugatan 
Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Akses tanggal, 20 Juni 2007
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kewenangan konstitusionalnya atas pasal-pasal penghinaan terhadap presiden 

tersebut, atas dasar itulah Eggi dan tim kuasa hukumnya meminta agar Mahkamah 

Konstitusi mengeluarkan putusan provisi yang berisi perintah agar perkara pidana

Atas dasarsedang beijalan di PN Jakarta Pusat dihentikan sementara, 

pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 4 Desember 2006 

Mahkamah Konstitusi mencabut Pasal Tersebut dengan Putusan Nomor

yang

013-022/PUU-IV/2006 yang berisi sebagai berikut14:

• Menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

• Menyatakan pasal 134, 136 bis dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945.

• Menyatakan pasal 134, 136 bis, dan 137 Kitab Undang- Undang Hukum

Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

• Memerintahkan pemuatan Putusan ini di dalam berita Negara sebagaimana

mestinya.

Kita mengetahui bahwa presiden merupakan kepala negara dan pemerintahan 

memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun wewenang 

dan tugas presiden antara lain15 :

Mahkamah Konstitusi. Go. Id/ Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi, Akses tanggal, 

13 Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Graraedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 209
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a. Diplomatik adalah menyelenggarakan hubungan dengan negara lain.

b. Administrasi adalah melaksanakan Undang-undang serta peraturan lain dan

menyelenggarakan administrasi negara.

c. Militer adalah Mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta

keamanan dan pertahanan negara.

d. Yudikatif adalah Memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.

e. Legislatif adalah Merencanakan rancangan undang-undang dan membimbing

dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.

Dalam menjalankan tugas-tugas yang disebutkan di atas Presiden juga memerlukan

perlindungan hukum.

Dari uraian-uraian latar belakang di atas, timbul permasalahan yang perlu diteliti

mengenail “ANALISIS TERHADAP PASAL 134, 136 BIS, DAN 137 SETELAH

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006 ”

sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Saijana Hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

a* Ketentuan hukum yang mana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana 

Penghinaan terhadap presiden ?
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b. Bagaimana penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 

022/PUU-IV/2006 mengenai Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP tentang 

tindak pidana penghinaan terhadap presiden ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui peraturan-peraturan yang dapat dikenakan terhadap pelaku 

tindak pidana penghinaan terhadap presiden.

b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terhadap Pasal 134,136 bis, 137 KUHP

mengenai penghinaan terhadap presiden.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoretis, penulis berharap dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran 

untuk dapat dikaji secara ilmiah, sebagai pelengkap dalam mempelajari ilmu 

hukum.

b. Secara praktis, penulis berharap sebagai sumbangsih pemikiran bagi para 

penegak hukum, dalam menerapkan sanksi pidana, terutama 

menyangkut penerapan sanksi pidana mengenai tindak pidana penghi 

terhadap presiden.

yang

inaan
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E. Metode Penelitian

Didalam penulisan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat 

deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian 

pustaka yang mengkaji tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 

022/PUU-IV/2006 terhadap pasal 134,136 bis, 137 KUHP mengenai tindak 

pidana penghinaan terhadap presiden dengan kajian-kajian teori yang

berkaitan terhadap permasalahan tersebut.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data dan bahan

dengan mengadakan penelitian kepustakaan, arsip dan lain-lain, berupa 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,

yaitu:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari 

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa asas-asas hukum, teori- 

teori hukum, yurisprudensi, dan doktrin.
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c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yakni buku, literatur, majalah, jurnal, ensiklopedia, media cetak , dan

media elektronik.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

teknik deskriftif kualitatif, dimana data yang diperoleh memberikan suatu

gambaran atau perumusan masalah yang dikemukakan. Data sekunder

dengan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dianalisis, kemudian

diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalah dalam skripsi 

ini. Hasil dari penganalisaan permasalahan dituangkan dalam bentuk-bentuk 

pejelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.
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