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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas masalah provokator kerusuhan dari 

sudut penghasutan terhadap ketertiban umum dalam KUHP 

perspektif hukum Islam, istilah provokator berasal dari bahasa 

Inggris: provocator, atau kata bendanya: provocation, yang 

berarti “penghasutan, provokasi, pancingan”. Istilah provokator 

kerusuhan tersebut digunakan oleh pihak pemerintah, yaitu 

pihak pemerintah melontarkan tuduhan bahwa kerusuhan-

kerusuhan yang terjadi itu dengan sengaja digerakkan oleh para 

provokator. Lebih jauh lagi, istilah provokator ini juga kemudian 

ditujukan kepada orang-orang yang menggerakan massa 

sekalipun gerakan massa itu tidak dimaksudkan untuk 

melakukan kegiatan melawan hukum. Contohnya, orang-orang 

yang memberikan semangat kepada kelompok buruh untuk  

melakukan unjuk rasa menuntut hak-haknya yang layak, juga 

dituduh sebagai provokator.  

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni: 

Bagaimana provokator kerusuhan dari sudut penghasutan dalam 

KUHP? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

provokator kerusuhan dari sudut penghasutan dalam KUHP ? 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian “library 

research”. Data diambil dari dua sumber, yaitu sumber primer 

dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik kepustakaan yaitu penulis melakukan riset kepustakaan 

yang dilaksanakan dengan cara membaca literatur kemudian 

data diolah dengan hati-hati dan relevan. Serta data dianalisa 

dengan menggunakan analisis kualitatif. 

Berdasarkan pengamatan penulis yang timbul di 

masyarakat maupun di dalam buku-buku literatur bahwa 

dampak dari provokator tersebut dapat menyebabkan hilangnya 

ketentraman, kedamaian serta rasa kasih sayang di dalam 

masyarakat. Hal ini diakibatkan karena provokator yang 

menyebabkan hilangnya rasa percaya antar sesama umat 

manusia, sehingga terjadilah perkelahian bahkan pembunuhan 

dalam kehidupan bermasyakat.    







v 

MOTTO 

 

 …..     ….. 

Artinya:  dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari 

pembunuhan. 

(QS. Al-Baqarah: 191) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak mengalami kesalahpahaman mengenai isi 

dari judul skripsi ini maka pada bagian penegasan judul akan 

diuraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi 

secara detail. Skripsi ini berjudul “Provokator Kerusuhan dari 

sudut Pengasutan terhadap Ketertiban Umum dalam KUHP 

perspektif Hukum Islam”. Adapun istilah yang akan 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

Provokator ditunjukan kepada orang yang melakukan 

provokasi. Provokasi yaitu perbuatan untuk membangkitkan 

kemarahan; tindakan; pancingan.
1
 

Kerusuhan adalah perihal rusuh (tidak aman); 

keributan; menimbulkan kekacauan; huru-hara.
2
 

Penghasutan merupakan proses, cara, perbuatan 

menghasut, penghasut adalah orang yang menghasut, hasut 

yaitu iri hati, dengki.
3
 

Ketertiban Umum adalah ketentuan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Tidak membatasi lingkup 

dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif 

saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, 

termasuk di dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip 

keadilan umum dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang 

hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat.
4
 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 1108. 
2
Ibid. h. 1194. 

3
Ibid. h. 487. 

4
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-

definisi-ketertiban-umum diakses tanggal (4 januari 2017). 
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KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tertulis 

yang menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan.
5
 

Hukum Islam seperangkat aturan berdasarkan wahyu 

Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia 

mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku  dan  mengikat 

untuk semua umat yang beragama Islam.
6
 

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat di 

simpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah sebagai upaya 

untuk menganalisis masalah provokator kerusuhan yang 

ditinjau dari sudut penghasutan terhadap ketertiban umum 

yang terdapat dalam KUHP, kemudian dilihat dari sudut 

pandangan hukum Islam. 

  

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan-alasan untuk memilih dan meneliti 

judul skripsi ini, di antaranya sebagai berikut: 

1. Alasan Obyektif: Provokator sebagai upaya yang 

dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghasut 

masyarakat dengan di hubungkan pada agama, suku, 

bangsa dan nilai-nilai dalam kehidupan dan bernegara, 

yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan kerusuhan, 

oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam dari 

perspektif hukum Islam. 

2. Alasan Subyektif: Karena pembahasan ini sangat relevan 

dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari 

dibangku kuliah jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

                                                             
5
Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007), h. 527. 

6
Ngainin Naim, Sejarah Pemikiran Hukum Islam (Bandung: 

Penerbit Teras, 2009), h. 16. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Peristiwa-peristiwa kerusuhan semakin meningkat 

sejak kejatuhan pemerintah Soeharto ditahun 1998. Ini karena 

sejak saat itu massa makin berani melakukan kegiatan, sebab 

merasakan makin berkurangnya tekanan aparat pemerintah 

terhadap gerakan-gerakan massa. Dengan demikian orang 

merasa lebih bebas untuk melakukan gerakan-gerakan massa 

sekalipun gerakan itu bertujuan yang bersifat melawan 

hukum, seperti perusakan, penyerangan terhadap kelompok 

lain, dan sebagainya.
7
 

Sejak saat itu juga mulai popular istilah provokator. 

Istilah ini berasal dari istilah bahasa Inggris: provocator, atau 

kata bendanya: provocation, yang berarti “penghasutan, 

provokasi, pancingan”.
8
 Istilah provokator kerusuhan tersebut 

digunakan oleh pihak pemerintah, yaitu pihak pemerintah 

melontarkan tuduhan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang 

terjadi itu dengan sengaja digerakkan oleh para provokator. 

Lebih jauh lagi, istilah provokator ini juga kemudian 

ditujukan kepada orang-orang yang menggerakan massa 

sekalipun gerakan massa itu tidak dimaksudkan untuk 

melakukan kegiatan melawan hukum. Contohnya, orang-

orang yang memberikan semangat kepada kelompok buruh 

untuk  melakukan unjuk rasa menuntut hak-haknya yang 

layak, juga dituduh sebagai provokator. Dengan demikian, 

terlepas dari soal benar atau tidaknya keberadaan provokator 

dibalik terjadinya berbagai kerusuhan, masalah penghasutan 

merupakan hal yang menarik untuk dikaji dari sudut hukum 

yang berlaku di Indonesia.
9
 

Istilah provokator (provocator) itu sendiri tidak dapat 
ditemukan dalam suatu pasal KUHP, yang ada hanyalah 

istilah menghasut. Ini terlihat dari terjemahan-terjemahan 

terhadap Pasal 160 dan 161 KUHP. Pasal 160 KUHP 

                                                             
7
Kunarto, kerusuhan (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1999), h. 392. 

8
Jhon M. Echols, Hasan Sandly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: 

PT Gramedia, 1999), h. 454. 
9
Kunarto, Op. Cit. h. 412. 
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menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan 

Hukum Nasional adalah “Barang siapa di muka umum 

dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan 

perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa 

umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang 

maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan 

ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara 

paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah”.10 

Selanjutnya dalam Pasal 161 ayat (1) KUHP 

ditentukan bahwa, “Barangsiapa menyebarkan, 

mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan 

yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, 

menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau 

menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di 

atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui 

atau lebih diketaui oleh umum, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah”.11  

Pada masa reformasi, perubahan demi perubahan 

yang menuju ke arah perbaikan dari keparahan yang 

diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan pada masa lalu, sangat 

lazim jika diinginkan oleh bangsa Indonesia, akan tetapi tidak 

dapat langsung meninggalkan kewaspadaan terhadap 

kemungkinan tersisanya sekelompok orang yang bertahan 

pada status quo, atau akan timbul sekelompok atau 

perorangan yang merasa lebih berhak berada paling depan. Di 

lain pihak ada pula beberapa orang yang bahkan 

memanfaatkan situasi. Pada keadaan seperti ini sangatlah 

berpotensi untuk melempar provokasi, sehingga berjalan 

reformasi menjadi agak terganggu karenanya. Maka tidak 

heran bila di media massa, baik di televisi, radio, surat kabar, 

maupun pada alat-alat elektronik yang lain sering sekali 

                                                             
10

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), h. 60. 
11

Ibid. h. 61. 
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terdengar bahwa di berbagai daerah di Indonesia telah terjadi 

berbagai kerusuhan baik berupa tawuran, pembakaran, 

penjarahan, dan lain sebagainya. Adapun peristiwa tersebut 

antara lain terjadi di Jakarta, Kupang, Ambon, Papua, Poso, 

Aceh, dan kota-kota lainnya.  

Situasi negara republik Indonesia mudah sekali orang 

terhasut dengan kata-kata yang ditiupkan oleh provokator, 

sehingga terdapat dua kubu yang saling bertentangan dan 

berhadapan secara fisik, yang diakibatkan oleh menajamnya 

perbedaan pendapat, baik itu antar pengambil keputusan 

maupun masyarakat yang dipacu oleh para provokator 

dengan aneka misi yang berbeda. Sementara itu orang 

bersangkutan mengabaikan elemen perekat yang seharusnya 

tidak pantas di tinggalkan, seperti kesamaan agama, bangsa, 

tanah air, bahasa, cita-cita, keturunan Nabi Adam AS, 

makhluk Allah SWT yang memiliki hak dan kewajiban dan 

keberasalan dari niskala adalah perekat yang andal, tetapi kini 

seolah-olah tidak mampu melekatkan dua sisi yang berbeda, 

sehingga mengakibatkan memanasnya situasi di Indonesia. 

Kerusuhan-kerusuhan seperti di atas telah banyak 

menelan korban, baik nyawa maupun harta benda dan di 

antara penyebab terjadinya kerusuhan-kerusuhan tersebut 

disebabkan oleh seorang provokator yang bermotif 

membangkitkan pertentangan antar suku, agama (syara’) dan 

sesama manusia. 

Berbicara masalah provokator, di dalam hukum Islam 

disebut “Namimah” atau “adu domba”.
12

 Islam menempatkan 

sebagai salah satu perbuatan dosa besar dan memberikan 

ancaman hukuman yang berat bagi pelaku provokator 

tersebut. Hal ini mengingatkan agar umat manusia khususnya 

kaum muslimin saling tolong menolong di dalam kebaikan, 

dalam kemaslahatan hidup dengan cinta dan kasih sayang. 

                                                             
12

Imam Muslim, Munafik Neraka Tempatnya (Surabaya: Jawara, 

1999), h. 12. 
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Apabila dicermati kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh para provokator tersebut maka missi mereka ialah 

menyebarkan issu, membangkitkan kemarahan dan kebencian 

serta mengadu domba di antara manusia baik sifatnya 

perorangan maupun kelompok. Perbuatan-perbuatan para 

provokator tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ajaran 

Islam, karena semua kegiatan para provokator itu merupakan 

pekerjaan-pekerjaan yang sangat dilarang oleh Islam. 

Seperti pada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an 

surat Al-Qolam ayat 10-11 yang berbunyi: 

                     

Artinya:  Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang 

banyak bersumpah lagi hina. Yang banyak 

mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah.
13

 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kerusuhan-kerusuhan massal 

yang disebabkan penghasutan oleh provokator telah banyak 

menelan harta benda bahkan korban jiwa, oleh karena itu 

penulis perlu mengkaji tentang ketentuan hukum bagi 

provokator kerusuhan dari sudut penghasutan terhadap 

ketertiban umum dalam KUHP yang kemudian di tinjau dari 

perspektif hukum Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana provokator kerusuhan dari sudut penghasutan 

dalam KUHP ? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap provokator 

kerusuhan dari sudut penghasutan dalam KUHP ?  

 

                                                             
13

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: 

CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 451. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui masalah provokator kerusuhan dari 

sudut penghasutan dalam KUHP. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap 

provokator kerusuhan dari sudut penghasutan dalam 

KUHP. 

3. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar 

sarjana dalam ilmu Syariah Islam pada Fakultas Syari'ah 

dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 

4. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan serta agar 

dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

(Library Research) adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-

buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

akan diselesaikan.
14

 

b. Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Metode 

deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang 

dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

tentang suatu keadaan secara objektif. Pada umumnya 

tujuan utama penelitian deskriptif adalah 

menggambarkan secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara 

tepat.
15

 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

                                                             
14

M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 

27. 
15

Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2007), h. 18. 
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metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang 

didasari pada Al-Qur’an, hadits, peraturan perundang-

undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang 

berhubungan dengan penulisan penelitian ini. 

2. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan 

penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh 

dengan menelusuri literatur-literatur maupun 

peraturan-peraturan dan norma-norma yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang 

mengkaji mengenai Provokator Kerusuhan, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun 

yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Jenis Data 

Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah 

data sekunder, meliputi: 

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang 

mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang 

berwenang.
16

 Dalam tulisan ini diantaranya 

berupa Al-Qur’an, Hadits, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). 

2) Bahan hukum Sekunder, merupakan sumber yang 

diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh 

dari data primer yaitu, buku-buku, makalah, 

majalah, jurnal, maupun akses artikel internet. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan 

penelitian kepustakaan  (library research), yaitu 

                                                             
16

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 133. 
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meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti Al-

Qur’an, hadits, buku-buku hukum, majalah hukum, 

artikel-artikel, peraturan perundang-perundangan, 

pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. Situs Web 

juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang 

memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. 

4. Metode Pengolahan Data 

Mengolah Data yaitu menimbang, menyaring, 

mengatur dan mengklasifikasikan. Jadi dalam hal ini 

yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara 

hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relavan 

tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, 

adapun langkah-langkah yang harus diteliti dalam 

proses pengolahan data adalah: 

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, 

pengolahan data sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu mengoreksi 

apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, 

benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti. 

b. Penandaan Data (Coding), yaitu memberi catatan 

data yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur’an, 

Hadits, dan buku-buku literatur lainnya). 

c. Rekonstruksi Data (Reconstructing), yaitu menyusun 

ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah 

dipahami. 

d. Sistematisasi Data (Systematizing), yaitu 

menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah.
17

 

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data 

dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai 

dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan 

                                                             
17

Ibid. h. 132. 
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atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan 

rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara 

teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah 

permasalahan yang dapat dipahami, dengan 

menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan 

permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik 

suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian. 

5. Metode Analisis Data  

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang 

telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis 

secara kualitatif dengan menggunakan metode  berfikir 

induktif, deduktif, dan komparatif. Metode berfikir 

induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum 

yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat 

khusus. Sedangkan yang dimaksud metode berfikir 

deduktif adalah suatu penganalisaan yang berangkat 

dari pengetahuan yang umum, kita hendak menilai 

suatu kejadian dengan secara khusus.
18

 Selanjutnya 

menggunakan analisis komparatif, yaitu suatu metode 

yang membandingkan dua perbandingan maksudnya 

membandingkan objek dari bahasan yang akan penulis 

sajikan dalam hal ini adalah masalah provokator 

kerusuhan yaitu seseorang yang melakukan tindak 

provokasi yang ditinjau dari sudut penghasutan dalam 

KUHP dan perspektif hukum Islam, yang menelaah 

kesamaan atau perbedaan.
19

 Dengan cara 

membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem 

hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang 

sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati 

perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua 

sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-

kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian 

persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan. 

                                                             
18

Sutrisno Hadi, Metodelogi Riset (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2001), h. 50. 
19

Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. h. 135. 



BAB II 

PROVOKATOR KERUSUHAN DARI SUDUT 

PENGHASUTAN MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Istilah Provokator Kerusuhan Dalam Islam 

Provokator menurut bahasa arab, disebut dengan 

“Namimah” atau “adu domba” yang berasal dari bahasa 

arabnya: 

 ََنَّام ٌٌّّ–ٌَّنمٌّ
yang Artinya:  fitnah, umpat, mengadu-adu”.

1
 

Sedangkan menurut Syamsuddin Adz Dzahabi dalam 

bukunya Tujuh Puluh Lima Dosa Besar, beliau 

mendefinisikan adu domba adalah “seseorang yang 

memindahkan kejelekan orang lain ke tengah-tengah orang 

banyak dengan tujuan supaya mereka membenci atau 

memusuhinya”.
2
 

Lain lagi menurut Habib MZ. Adu domba adalah 

mengkhabarkan berita bohong atau berita yang dibuat-buat 

pada seseorang agar seseorang tersebut mengadakan 

permusuhan pada orang lain.
3
 

Berdasarkan istilah-istilah di atas dapat dipahami 

bahwa provokator dalam Islam adalah seseorang yang 

memberitahukan kepada orang lain atau orang banyak 

tentang suatu kabar berita bohong atau berita yang dibuat-

buat supaya menimbulkan kebencian, permusuhan diantara 

umat. 

 

                                                             
1
Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-qur‟an, 2003), h. 429. 
2
Syamsuddin Adz Dzahabi, Tujuh puluh Lima Dosa Besar 

(Surabaya: Media Idaman Press, 2002), h. 233. 
3
Hasbi MZ, 90 Dosa-Dosa Besar (Surabaya: Tiga Dua, 2004), h. 73.   
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B. Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan Provokator  

Sebelum menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan 

dengan provokator terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

batas yang disebut dengan mengadu domba. Adapun batas-

batasannya itu ialah membuka sesuatu yang tidak disenangi 

jika berita tersebut disiarkannya, sedangkan orang yang 

merasa tidak senang itu baik orang yang diceritakan atau pun 

orang ketiga. 

Cara menyikapi berita dari seorang provokator 

bermacam-macam, adapun cara menyikapi berita tersebut 

dapat dengan menggunakan ucapan, tulisan isyarat atau 

sindiran. Sedangkan seseorang yang menceritakan berita 

tersebut dapat mengenai perbuatan atau ucapan seseorang 

yang dia ceritakan kembali ke orang lain tentang kekurangan 

yang ada pada diri seseorang ataupun cela orang yang 

dibicarakan tersebut yang sebenarnya cela atau kekurangan 

tersebut tidak ada.  

Bahkan lebih jauh dijelaskan oleh Al „Allamah 

Almarhum Asysyaikh Muhammad Jamaludin Alqasimi 

Addimasyqi bahwa hakikat mengadu domba pada dasarnya 

ialah menyiarkan rahasia atau menyingkap tabir kehormatan 

mengenai sesuatu yang tidak disenangi untuk dibukanya itu.
4
  

Dalil-dalil yang berkaitan dengan provokator antara 

lain terdapat dalam Al-Qur‟an surat Al-Qolam ayat 10-12, 

yang berbunyi: 

                     

              

                                                             
4
Al „Allamah Almarhum Asysyaikh Muhammad Jamaludin 

Alqasimi Addimasyqi, Rngkasan dari Ihya Ulumuddin Karangan Imam Al 

Ghazali (Bandung: Diponegoro, 2003), h. 595. 
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Artinya:  Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang 

banyak bersumpah lagi hina. Yang banyak 

mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, 

yang merintangi segala yang baik yang melampaui 

batas dan banyak dosa.
5
 

 

Berdasarkan ayat di atas, menurut Syamsuddin Adz 

Dzahabi kata-kata fitnah itu disamakan dengan mengadu 

domba karena menurut kebiasaan yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat mengadu domba dapat di istilahkan 

dengan memfitnah, sebab di dalamnya membawa beberapa 

kebohongan dan kekejian dalam upaya menjatuhkan lawan 

orang lain itu.
6
 

Adapun maksud dari ayat yang menyatakan “yang 

kian kemari menghamburkan fitnah” yaitu seseorang yang 

selalu mengkhabarkan berita bohong kepada siapa saja yang 

ditemuinya, dengan maksud agar orang tersebut membenci 

orang lain seperti apa-apa yang telah diceritakannya. Oleh 

karenanya maka, apa yang telah dikatakan pada ayat 

sebelumnya bahwa kita tidak boleh mengikuti atau percaya 

terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengatakan 

berita-berita bohong kepada khalayak. 

Di ceritakan dalam suatu riwayat, dikemukakan 

bahwa Al Harts menghadap kepada Rasulullah SAW beliau 

mengajak kepadanya untuk masuk Islam. Ia pun ikrar 

menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah mengajaknya untuk 

mengeluarkan zakat. Dan ia pun menyanggupi kewajiban itu, 

dan berkata: “Ya Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku 

untuk mengajak mereka untuk masuk Islam, dan 

mengeluarkan zakat. Barang siapa yang mengikuti ajakanku, 

aku akan kumpulkan zakatnya, apabila telah sampai 

waktunya, kirimlah utusan untuk mengambil zakat yang telah 

kukumpulkan itu”.  

                                                             
5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: 

CV Penerbit Diponogoro, 2005). h. 451. 
6
Syamsuddin Adz Dzahabi, Loc.Cit.   
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Ketika Al Harts telah banyak mengumpulkan zakat, 

dan waktunya telah ditetapkan telah tiba, akan tetapi tak 

seorang pun utusan yang muncul kepadanya, Al Harts 

mengira telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Rasulullah 

SAW marah kepadanya. Ia pun memanggil para hartawan 

kaumnya dan berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah 

menetapkan waktu akan mengutus seseorang untuk 

mengambil zakat yang telah ada padaku, dan tidak pernah 

Rasulullah SAW menyalahi janjinya, akan tetapi saya tidak 

tahu mengapa beliau menangguhkan utusannya itu 

mungkinkah beliau marah. Mari kita berangkat menghadap 

Rasulullah SAW”. 

Adapun Rasulullah SAW sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkannya mengutus Al Walid bin Uqbah untuk 

mengambil dan menerima zakat yang ada pada Al Harts. 

Ketika Al Walid berangkat, di perjalanan hatinya merasa 

gentar dan ia pun pulang sebelum sampai ditempat yang 

dituju dan melapor (laporan palsu) kepada Rasulullah SAW 

bahwa Al Harts tidak menyerahkan zakat kepadanya, bahkan 

ia akan membunuhnya”. 

Kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan 

berikutnya kepada Al Harts bersama sahabat-sahabatnya 

bertemu dengan utusan itu di perjalanan dan bertanya: 

“Kepada siapa engkau diutus?”. Utusan itu menjawab: “Kami 

diutus kepadamu”. Dia bertanya: “mengapa?”. Mereka 

menjawab: “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutus 

Al Walid bin Uqbah. Ia mengatakan bahwa engkau tidak mau 

menyerahkan zakat, bahkan bermaksud membunuhnya”. Al 

Harts menjawab: “Demi Allah, yang telah mengutus 

muhammad dengan sebenar-benarnya, aku tidak melihatnya 

dan tidak ada yang datang padaku”. 

Ketika mereka sampai di hadapan Rasulullah SAW 

bertanyalah beliau: “Mengapa engkau menahan zakat, dan 

akan hendak membunuh utusanku?”. Ia menjawab “Demi 

Allah yang telah mengutus engkau sebenar-benarnya, aku 
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tidak berbuat demikian”. Maka turunlah surat Al-Hujarat ayat 

6 yang berbunyi: 

                        

                       

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang 

kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, 

Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatan itu. 
7
 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dengan sanad 

yang baik yang bersumber dari Al Harts bin Dlirar AL-
Khuzai. Sanad rawi hadits-hadits ini sangat dipercaya. 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani yang bersumber dari 

Zabir bin Abdillah, Al Qamah bin Najiah dan Ummu 

Salamah. 

Diriwayatkan pula oleh oleh Ibnu Jarir dari Al-„Ufi yang 

bersumber dari Ibnu „Abbas. Disamping itu Ibnu Jarir 

meriwayatkan dari sumber lain yang mursal.
8
  

Surat ini sebagai peringatan kepada kaum muslimin 

untuk selalu tidak menerima keterangan dari sebelah pihak 

saja. 

 Adapun trik seseorang mengadu domba ialah 

keinginan seseorang hendak memburuk-burukkan orang yang 

diceritakan, adakalanya pula untuk menampakkan 

kegembiraan dengan mempercakapan apa yang diceritakan 

itu, akan tetapi juga semata-mata untuk beromong kosong 

atau karena terlampau suka berlebih-lebihan dalam berbicara 

                                                             
7
Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 412. 

8
Qamaruddin Shaleh, Dahlan, Asbabun Nuzul (Bandung: 

Diponegoro, 1995), h. 456-457. 
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yang bathil-bathil saja dan ada juga yang bermaksud untuk 

mencapai suatu rencana tertentu. 

Dari ayat dan riwayat di atas dapat dipahami bahwa 

kita khususnya umat Islam agar tidak langsung percaya 

kepada ucapan-ucapan orang lain terhadap sesuatu atau 

seseorang maupun golongan yang memberitakan tentang 

berita-berita yang belum diketahui kepastiannya. Hal ini 

disebabkan karena boleh jadi berita tersebut merupakan 

berita-berita bohong agar terjadi salah faham, kebencian, 

perpecahan bahkan perkelahian antar orang-orang yang telah 

percaya akan fitnah dan adu domba si provokator seperti di 

dalam hikayat yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam 

kitab Ihya Ulumuddin dan di sadur kembali oleh Imam Abu 

Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman Az Dzahabi 

dalam bukunya yang berjudul Dosa-Dosa Besar bahwa: 

diceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin 

Abdul Aziz dengan membawa berita sehingga umar berkata: 

“Wahai saudara, izinkan saya untuk mengecek beritamu itu, 

jika anda benar, maka anda termasuk orang seperti yang 

dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al Hujarat ayat 6 yang 

berbunyi: 

                        

                     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang 

kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, 

Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 

tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
9
 

                                                             
9
Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 412. 
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Tapi jika anda berdusta, maka anda termasuk orang 

seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al Qolam ayat 

11 yang berbunyi: 

           

Artinya:  Yang banyak mencela, yang kian ke mari 

menghambur fitnah.
10

 

Atau kemungkinan aku dapat memaafkan anda, 

kemudian orang itu mengatakan:  “Saya minta maaf ya 

Amirul Mu‟minin saya tidak akan mengulangi membawa 

fitnah itu lagi.
11

 

Dalil-Dalil yang berkaitan dengan provokator atau 

pengadu domba juga terdapat dalam hadits yang menurut 

riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 

ثَ َناٌّاَبُ و ٌّ ٌَّوَسلََّمٌّ َحدَّ ٌّقَاَلٌَّرُسو ُلٌّاهلِلٌَّصلَّىٌّاهلُلٌَّعَلي ِه ٌّب ِنٌَّاِِبٌَّشي َبَة ِر َبك 
ن  َياٌَّكاَنٌّلَُهٌّيَ و َمٌّال ِقيَاَمِةٌِّلَسانَاِنٌِّمَنٌّنَّار ٌّ َهاِنٌِِّفٌّالدُّ ٌَّكاَنٌّلَُهٌَّوج   َمن 

Artinya:  kamu akan mendapati manusia yang paling buruk, 

yaitu yang memiliki dua wajah munafik yang 

datang dengan segolongan dengan satu wajah, dan 

datang dengan golongan lain dengan satu wajah. 

Dan barang siapa yang mempunyai dua lidah di 

dunia, maka Allah akan menjadikan dua lisan 

(lidah) itu dari api neraka pada hari kiamat 

(Riwayat Muslim).
12

 

 

                                                             
10

Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 451. 
11

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman Az 

Dzahabi, Dosa-Dosa Besar (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 264-265. 
12

Ibid.. h. 264-265. 
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Dijelaskan lagi di dalam buku Dosa-Dosa Besar 

karangan Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin 

Usman Az Dzahabi bahwa pengertian dua lidah pada hadits 

yaitu berbicara dengan segolongan dengan satu ucapan, tetapi 

dengan golongan yang lain dengan ucapan lain pula atau 

yaitu orang yang tidak tetap pendiriannya. Dan orang yang 

bersangkutan dapat disebut dengan orang yang bermuka dua 

(munafik).
13

  

Sedangkan yang dimaksud dengan tidak tetap 

pendirian, artinya seseorang tersebut pandai mempengaruhi 

sehingga dapat memperuncing masalah dan mempertajam 

rasa permusuhan sesama manusia.  

 Selain hadits di atas masih terdapat hadits-hadits 

yang lain yang juga melarang perbuatan adu domba. 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, dari Al 

bin „Ashim yang berbunyi: 

ٌَّاََلٌّ ٌَّوَسلََّم ٌَّعَلي ِه ٌّاهلُل ٌَّصلَّى ٌّاهلِل ٌَّرُسو ُل ٌّقَاَل ٌَّعاِصم  ٌّب ُن ٌَّعِلُي ثَ َنا َحدَّ
ٌّ ٌَّفِخَيارُُكم  ٌّقَاَل ٌّبَ َلى ٌّقَاُلو ا ٌِِّبََبارُِكم  ِبُُكم  ٌّاهلُلٌَّاخ  ٌّذُِكَر ٌُّرُءو ا ٌّاَِذا الَِّذي َن

ٌَّ ٌّبَ َلىٌَّقاَلٌَّفِشرَارُُكُمٌّال ُمَفاِسُدو َنٌّبَ ْي  ٌّقَاُلو ا ٌِّبِشرَارُِكم  ِبُُكم  تَ َعاََلٌَّاََلٌّاُخ 
 ا ََلِحبَِّةٌّال َمشَّائُ و َنٌّبِالنَِّمي َمِةٌّال َباُعو َنٌّال بُ رَّاَءٌّال َعَنةٌَّ

Artinya:  Diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Ashim 

Rasulullah SAW bersabda: “Maukah kamu 

kuberitahukan sebaik-baik orang diantara 

kamu”. Mereka berkata: “Tentu”. Rasulullah 

SAW bersabda: “Sebaik-baik orang diantara 

kamu adalah apabila dilihat langsung ingat 

kepada Allah. Maukah kamu kuberitahukan 

sejahat-jahat orang”. Mereka berkata: “Tentu”. 

Sabda rasulullah SAW: “Sejahat-jahat orang 
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Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman Az 

Dzahabi, Loc. Cit. h. 263. 
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diantara kamu adalah orang yang merusak 

hubungan antar saudara (mengadu domba) 

dengan menuduh jahat kepada orang yang tidak 

bersalah.  

 

Dari firman dan hadits-hadits di atas nyata tersirat 

bahwa betapa dibencinya orang yang suka mengadu domba. 

Hal ini di karenakan akibat yang timbul oleh adu domba 

dapat menyebabkan perpecahan bahkan dapat terjadi 

pembunuhan sehingga tali persaudaraan dapat terputus. 

 

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Provokator 

Kerusuhan Dari Sudut Penghasutan  

Islam menempatkan provokator atau Namimah 

sebagai salah satu perbuatan dosa besar hal ini berdasarkan 

Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:  

   ..…    ..…  

Artinya:  Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada 

membunuh.
14

 

Dan memberikan ancaman hukuman yang berat bagi 

pelakunya. Sehingga Allah SWT berfirman di dalam Al-

Qur‟an surat At-Taubah ayat 67 yang berbunyi: 

 

                                                             
14

Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 26. 
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 ٌّ   ٌّ  ٌٌّّ ٌٌّّ  ٌّ

  ٌّ   ٌٌّّ  ٌّ   ٌّ  ٌٌّّ

ٌٌٌَّّّاهلل   ٌٌّّ ٌّ   ٌّ ٌّ       

Artinya: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. 

sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, 

mereka menyuruh membuat yang Munkar dan 

melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka 

menggenggamkan tangannya. mereka telah lupa 

kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. 

Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah 

orang-orang yang fasik.
15

 

 

Berdasarkan firman Allah SWT di atas kata fitnah, 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kata adu 

domba atau Namimah menurut kebiasaan yang berlaku di 

masyarakat di istilahkan memfitnah, karena adu domba atau 

Namimah tersebut juga mengandung kebohongan dan 

kekejian yang berupaya menjatuhkan lawan. Hal ini 

mengingatkan agar umat manusia khususnya kaum muslimin 

saling tolong menolong di dalam kebaikan, dalam 

kemaslahatan hidup dengan cinta dan kasih sayang. Adapun 

hal-hal tentang provokator dalam pandangan Islam sebagai 

berikut: 

1. Dapat merugikan seseorang atau masyarakat. 

Penghasutan yang dilakukan oleh seorang 

provokator dapat menimbulkan terganggunya aktifitas 

sehari-hari di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan telah 

tercemarnya nama baik seseorang yang telah diadu domba. 

 

                                                             
15

Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 157. 
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2. Hilangnya rasa kasih sayang. 

Hal ini apabila masyarakat percaya akan kata-kata 

yang telah ditiupkan oleh seorang pengadu domba, 

sehingga akan menimbulkan kemarahan dan kebencian 

yang dapat mengalahkan rasa kasih sayang yang telah 

terjalin diantara mereka. Dan mereka pun merupakan 

elemen perekat yang telah mereka jalin sebelumnya, 

misalnya persamaan agama, makhluk Allah SWT bahkan 

persaudaraan sesama muslim (satu keturunan dari Nabi 

Adam A.S). 

3. Hilangnya rasa saling menghormati dan kepercayaan. 

Apabila emosi yang telah timbul akibat dari adu 

domba yang telah dilakukan oleh seorang provokator, 

maka akan hilanglah rasa saling menghormati bahkan 

kepercayaan dan yang muncul kepermukaan hanya emosi 

dan kebencian kepada orang yang telah difitnah tersebut. 

4. Runtuhnya sendi-sendi kebahagiaan hidup dalam 

masyarakat. 

Aman, tentram dan damai merupakan suatu 

kebahagian hidup manusia dalam kehidupan masyarakat. 

Akan tetapi jika ketiga komponen tersebut telah musnah 

dan tergantikan oleh rasa kecemasan dan kebencian yang 

berakibat permusuhan, perkelahian bahkan pembunuhan 

yang diakibatkan oleh kata-kata fitnahan. Seorang 

pengadu domba atan Namimah yang bermaksud ingin 

menghancurkan kedua golongan atau kedua orang dalam 

hidup bermasyarakat maka akan hilanglah sendi-sendi 

kebahagiaan hidup.
16
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Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman Az 

Dzahabi, Op. Cit. h. 233. 
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BAB III 

PROVOKATOR KERUSUHAN DARI SUDUT  

PENGHASUTAN DALAM KUHP 

 

A. Pengertian Provokator Kerusuhan 

Menurut Hawe Setiawan, provokator merupakan 

sebuah kata yang dipilih untuk menggantikan istilah 

penggerak, sebab provokator memiliki pengertian yang tidak 

hanya merujuk pada tindakan fisik seperti penggerak.
1
 

Berdasarkan penjelasan di atas maksud dari 

provokator adalah penggerak, misalnya memberikan suatu 

argumentasi pada orang lain tentang suatu hal yang di 

dalamnya terselip hasutan, sehingga timbullah kerusuhan-

kerusuhan yang diakibatkan dari kata-kata yang dihasutkan si 

provokator. Istilah provokator juga ditujukan kepada orang-

orang yang menggerakan massa sekalipun gerakan massa itu 

tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan melawan 

hukum.
2
 

Dari istilah-istilah provokator di atas, dapat 

disimpulkan bahwa provokator adalah seseorang atau 

sekelompok orang yang menggerakkan orang lain untuk 

melakukan suatu tindak pidana atau bukan, sesuai dengan 

rencana yang telah dipersiapkan oleh si provokator. 

Seorang provokator di dalam menjalankan tugasnya 

sama-sama menghasut dan membujuk, hasutan dan bujukan 

itulah yang menyebabkan sering terjadinya huru-hara, 

pemberontakan-pemberontakan dan lain-lain. Adapun hal ini 

disebabkan oleh alasan-alasan yang berbeda-beda misalnya, 

adanya sekelompok atau golongan tertentu yang tidak 

menyukai adanya pergantian pemerintah atau tidak menyukai 

sebagian-sebagian peraturan-peraturan yang dibuat oleh 
                                                             

1
Hawe Setiawan, Negeri dalam Kobaran Api (Jakarta: Lembaga 

Studi Pers dan Pembangunan LSPP, 1999), h. 27. 
2
Kunarto, kerusuhan (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1999), h. 412. 
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pemerintah atau keadaan perekonomian yang sedang sulit  

dan lain sebagainya. Keadaan seperti inilah yang membuat 

mudah bagi seorang provokator untuk menyulutkan api 

kerusuhan hingga menimbulkan tindak pidana atau adanya 

masyarakat yang tidak mentaati peraturan undang-undang. 

 

B. Pengaturan Provokator Kerusuhan Dari Sudut 

Penghasutan  

Seorang provokator di dalam menjalankan misinya 

untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan memiliki sifat 

yaitu menghasut. Untuk sifat yang berupa hasutan baik itu 

berupan lisan atau tulisan untuk melakukan sesuatu tindak 

pidana, guna melakukan tindakan kekerasan, oleh pembentuk 

undang-undang telah diatur dalam KUHP, yang rumusannya 

menghasut melakukan perbuatan pidana dengan lisan atau 

tulisan. 

1. Menghasut melakukan perbuatan tindak pidana dengan 

lisan atau tulisan (pasal 160) merumuskan:
3 

 “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau 

tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, 

melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak 

menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah 

jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-

undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam 

tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah”.
4
 

Apabila dirinci terdapat unsur-unsur, berikut ini: 

a. Perbuatannya: menghasut; 

b. Di muka umum; 

c. Supaya; 

                                                             
3
Adami Chazawi, Prija Djatmika, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pers 

(Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 142-151. 
4
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), h. 60. 
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1) Melakukan tindak pidana; 

2) Melawan dengan kekerasan terhadap penguasa 

umum; atau 

3) Tidak menuruti ketentuan undang-undang; maupun 

perintah jabatan yang diberikan berdasarkan 

ketentuan undang-undang. 

d. Caranya: dengan lisan atau tulisan; 

Tindak pidana pasal 160 dan 161 diberi nama atau 

kualifikasi penghasutan, berdasarkan perbuatan 

“menghasut”. Menghasut adalah membangkitkan hati atau 

perasaan orang supaya marah
5
 yang diarahkan pada suatu 

tujuan, yang incasu tiga tujuan: 

1) Supaya orang melakukan tindak pidana; 

2) Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum; atau  

3) Agar tidak menuruti ketentuan undang-undang atau 

perintah jabatan yang berdasarkan undang-undang. 

Dalam WvS Nedherlands tindak pidana pasal 160 

dirumuskan dalam pasal 131, perbuatan menghasut 

(opruien) diarahkan pada dua tujuan saja, ialah agar 

melakukan tindak pidana atau supaya melakukan 

kekerasan pada penguasa umum. Sementara tujuan yang 

ketiga dalam pasal 160 KUHP Indonesia (HB), tidak 

terdapat dalam pasal 131 WvS Nedherlands. Menurut 

Moeljatno, alasannya seperti dalam penjelasan pasal 131, 

pemerintah berpendapat bahwa jika “menghasut agar tidak 

menuruti perintah undang-undang” diancam dengan 

pidana, maka perbuatan semacam itu dengan sendirinya 

merupakan perbuatan pidana, sehingga sudah termasuk 

dalam tujuan yang  pertama. 

Adapun kalau terhadap sesuatu perbuatan yang 

tidak menuruti undang-undang tidak ada sanksi pidananya, 

                                                             
5
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 487.  
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maka penghasutan untuk melakukan perbuatan yang 

demikian itu selayaknya juga tidak diancam pidana, oleh 

karena tidak ada dasarnya untuk mengancamkan pidana 

terhadap suatu perbuatan, padahal terhadap perbuatanya 

itu sendiri tidak ada ancaman pidananya. Namun alasan itu 

dianggap tidak tepat untuk WvS Hindia Belanda 

(Indonesia), karena ada kekhawatiran penghasutan yang 

demikian itu di Indonesia dapat mengancam kepentingan 

hukum yang lebih besar dalam hal ketertiban umum.
6
 

Meskipun dalam pasal 160 tidak dicantumkan 

kepada siapa perbuatan menghasut ditujukan. Karena sifat 

dari perbuatan menghasut di muka umum, dapatlah 

disimpulkan bahwa menghasut itu haruslah ditujukan pada 

orang banyak, yang in casu orang biasanya di tempat 

umum. Ketika orang banyak di  tempat umum itulah 

perbuatan menghasut dilakukan. Keharusan adanya orang 

banyak tersebut identik dengan pengertian di tempat 

umum, dalam arti di tempat itu harus banyak orang. Bukan 

tempatnya yang menjadi unsur, melainkan banyak orang. 

Kuburan bukanlah tempat umum yang biasanya atau 

sehari-hari banyak orang. Namun menghasut bisa 

dilakukan di kuburan, bila ketika banyak orang mengantar 

jenazah kemudian salah satu diantaranya menghasut agar 

membunuh SI X yang menyebabkan kematian korban 

yang dimakamkan tersebut. Apakah orang banyak yang 

dihasut merupakan sekelompok orang yang sejak semula 

dikehendaki atau diketahui oleh si penghasut ataukah bisa 

ditujukan pada siapa saja atau kelompok orang manapun? 

Kalau dilihat dari sudut kepentingan hukum yang hendak 

dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana terhadap 

ketertiban umum dan khususnya pasal 160, maka orang-

orang atau umum yang dihasut tersebut tidak harus orang-

orang atau sekelompok orang tertentu, melainkan siapa 

saja, orang-orang itu dapat disebut umum. 
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Bahwa suatu tindak pidana yang dituju oleh adanya 

penghasutan, tidak harus disebutkan secara tegas jenis atau 

kualifikasi tindak pidananya, supaya misalnya membunuh, 

mencuri dan sebagainya. Namun yang penting bahwa apa 

yang ada dalam tulisan (atau ucapan) itu menurut undang-

undang merupakan suatu tindak pidana misalnya 

menghasut dengan ucapan “mari kita bersama-sama ke 

sana sekarang untuk membongkar bangunan itu”. Isi 

ucapan itu adalah menghasut agar melakukan tindak 

pidana perusakan barang menurut pasal 408 KUHP. 

Tindak pidana yang dimaksud itu juga tidak perlu 

diketahui sumbernya (misalnya pasal atau undang-

undangnya) oleh si pembuat, yang penting isi tulisan (atau 

ucapan) tersebut disadari si pembuat sebagai tindak pidana 

atau suatu perbuatan yang dilarang yang bersanksi pidana. 

Tujuan kedua menghasut, agar melawan penguasa 

umum dengan kekerasan. Meskipun terhadap kekerasan 

dalam anak kalimat tersebut, namun bukan kekerasan yang 

menjadi tujuannya, akan tetapi melawan terhadap 

penguasa umumnya. Kekerasan merupakan unsur keadaan 

menyertai unsur melawan atau menentang penguasa 

umum. Oleh sebab itu kekerasan disini bukan merupakan 

tindak pidana penganiayaan. Karena maksud pelaku 

sebenarnya bukan terhadap kekerasan, namun terhadap 

melawan penguasa umum. Kesengajaan dalam 

penganiayaan selalu ditujukan pada rasa sakit tubuh. 

Sementara menurut pasal ini kesengajaannya (maksud) si 

pembuat diarahkan dalam hal melawan terhadap tubuh 

(penganiayaan bab XX buku II KUHP), melainkan 

kejahatan terhadap ketertiban umum. Dalam hubungan 

antara perbuatan menghasut (opruit) dengan di muka 

umum (in het openbaar) dapat diartikan bahwa, ketika 

perbuatan menghasut dilakukan di muka orang banyak 

tersebut mengetahui isi ucapan atau isi tulisan yang 

menghasut, dan untuk mengetahui tersebut tidak perlu 

usaha khusus untuk itu. 
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Dalam teks rumusan pasal 160 tidak dicantumkan 

unsur kesengajaan. Meskipun demikian, berdasarkan 

prinsip bahwa kesengajaan selalu terdapat dalam rumusan 

tindak pidana, kecuali apabila dicantumkannya unsur 

kulpa (culpoos). Bagi tindak pidana yang tidak 

mencantumkan unsur kesengajaan, unsur tersebut terdapat 

secara terselubung di dalam unsur perbuatan yang 

dilarang, atau cara dalam melakukan perbuatan yang 

dilarang.
7
 Sebagaimana diketahui, bawa unsur perbuatan 

selalu disebutkan dalam rumusan tindak pidana, kecuali 

tindak pidana penganiayaan. Unsur kesengajaan terdapat 

secara terselubung di dalam perbuatan menghasut dalam 

pasal 160 tesebut. Oleh karena tidak dicantumkan, maka 

unsur kesengajaan tidak perlu dibuktikan secara khusus 

dalam persidangan. Cukup dibuktikan adanya perbuatan 

menghasut, dan dengan terbuktinya menghasut di muka 

umum, maka dianggap unsur kesengajaan telah terbukti 

pula. 

Pasal 160 dirumuskan secara formil. Selesainya 

tindak pidana digantungkan pada selesainya perbuatan 

yang dilarang yang disebutkan pada pasal-pasal tersebut. 

Menghasut menurut pasal 160 selesai ketika perbuatan 

menghasut itu dilakukan. Tidak penting apakah perbuatan 

itu telah terhasut banyak orang atau lebih-lebih lagi tidak 

penting dengan perbuatan itu telah mengandung akibat 

orang terhasut dan melakukan apa yang telah dihasutkan si 

pembuat. 

Dari sudut hukum percobaan dalam hubungannya 

dengan dua cara menghasut in casu secara lisan 

(mondeling) dan dengan dituliskan (geschrifte), maka 

dalam menghasut dengan ucapan karena sifatnya yang 

sedemikian rupa tidak mungkin terjadi percobaan 

                                                             
7
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Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidanany Dalam KUHP Indonesia 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 161. 

 



 29 

menghasut. Karena sukar untuk mengukur dan 

menentukan dimana letak permulaan pelaksanaan dari 

ucapan yang isinya menghasut.
8
 Berbeda halnya 

menghasut dengan tulisan, bila tulisan tersebut telah 

dibawa atau dalam kekuasaan si pembuat untuk 

disebarkan atau disiarkan di hadapan umum tersebut, 

namun belum dilakukan, kemudian gagal oleh sebab 

bukan karena kehendaknya sendiri, misalnya digagalkan 

oleh polisi, pada tingkat tersebut bisa jadi percobaan 

menghasut. Perbuatan membawa tulisan yang hendak 

disebarkan atau disiarkan di umum sudah masuk pada 

permulaan pelaksanaan menurut pasal 53 KUHP. 

2. Menghasut dengan menyebarkan dan lain-lain tulisan 

pasal 161 Ayat (1) merumuskan: 

“Barangsiapa menyebarkan, mempertunjukkan 

atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut 

supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa 

umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain 

seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud 

supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketaui 

oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah”.
9
 

Apabila dirinci rumusan penghasutan dengan 

tulisan, terdapat unsur-unsur berikut ini. 

Unsur-unsur objektif: 

a. Perbuatan: menyebarkan, mempertujukan, 

menempelkan; 

b. Di muka umum; 

c. Objeknya: tulisan yang isinya menghasut; 

d. Supaya:  
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9
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1) Melakukan tindak pidana;   

2) Menentang penguasa umum dengan kekerasan; 

3) Tidak menuruti ketentuan undang-undang atau 

perintah jabatan yang berdasarkan undang-undang. 

Unsur subjektif: Dengan maksud supaya isi tulisan 

yang menghasut diketahui umum atau lebih diketahui 

umum. 

Unsur formil: Yang membentuk tindak pidana 

pasal 161 terdapat pada tulisan yang dicetak miring. 

Dalam pasal 161 yang sebelumnya sudah 

dibicarakan, menghasut umum bisa dilakukan dengan 

ucapan atau dengan tulisan. Menghasut menurut pasal 161 

dilakukan juga melalui tulisan yang isinya menghasut 

umum. Kalau dilihat dari isinya tulisan, maka isi tulisan 

menurut pasal 161, dalam arti isinya bersifat menghasut 

umum, membangkitkan amarah dan rasa jengkel pada 

umum. Dengan terbentuknya amarah dan jengkel, umum 

akan melakukan salah satu di antara tiga macam tindakan 

yang diinginkan si pembuat. 

Bila dilihat dari sudut ancaman pidana 

maksimumnya dimana menghasut dengan tulisan menurut 

pasal 160 (enam tahun penjara) lebih berat daripada 

menghasut dengan tulisan menurut pasal 161 (empat tahun 

penjara), tentulah ada perbedaan. Menghasut dengan 

tulisan dalam pasal 160 tidak disebutkan caranya. 

Sementara menghasut dalam pasal 161 disebutkan secara 

limitatif yakni dengan menyebarkan, mempertunjukkan 

atau menempelkan. Jika dilihat dari cara menghasut 

dengan tulisan yang disebutkan secara limitatif pada pasal 

161, dapat disimpulkan bahwa cara-cara menghasut 

dengan tulisan menurut pasal 160 mestinya bukan 

menggunakan cara menyebarkan, mempertunjukkan atau 

menempelkan, melainkan dengan cara-cara yang lain. 

Misalnya di suatu taman dimana ketika itu banyak 

pengunjung, si pembuat meninggalkan satu kardus yang 
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berisi selembaran yang isinya menghasut umum supaya 

melakukan salah satu tindakan yang disebut dalam pasal 

itu. Mengapa harus menggunakan cara yang lain dari cara-

cara dalam pasal 161, maka yang berlaku adalah pasal 

161. 

Dari sudut formulasi rumusannya, “tulisan” dalam 

pasal 160 lebih tepat disebut sebagai cara dalam 

melakukan perbuatan menghasut. Objek perbuatan 

semestinya adalah umum, meskipun perkataan umum 

tidaklah dicantumkan di urutan setelah perkataan 

menghasut. Objek perbuatan “umum” tersebut dapat 

disimpulkan dari perkataan di muka umum. Karena 

menghasut itu dilakukan di muka umum, maka dapat 

dimengerti jika kedudukan “umum” atau orang banyak 

adalah objek perbuatan, khususnya tentang kemauan atau 

kehendak orang banyak atau (umum). Sementara objek 

tindak pidananya adalah “kehendak” atau “kemauan” 

orang banyak yang ada ketika perbuatan menghasut itu 

dilakukan. Timbulnya kehendak atau kemauan umum 

tersebut di dorong oleh perasaan amarah. Ciri kehendak 

yang akan timbul dari menghasut ialah terdapat pada 

kehendak yang dilandasi rasa amarah atau jengkel 

tersebut. 

Agar timbul kehendak atau kemauan orang banyak 

atau (umum) untuk melakukan salah satu atau beberapa 

dari tiga tindakan si pembuat. Sementara “tulisan” dalam 

pasal 161 sebagai objek perbuatan. Dalam tulisan itu 

mengandung isi yang bersifat menghasut, sementara 

dalam perbuatan menghasut selalu ditujukan pada 

terbentuknya kehendak atau kemauan orang agar menjadi 

terhasut, maka objek yang sesungguhnya dari penghasutan 

adalah kehendak orang atau kemauan orang. Sama seperti 

objek penganjuran melakukan tindak pidana menurut pasal 

55 ayat (1) angka 1 KUHP. 

Namun ada perbedaanya, ialah timbulnya 

kehendak oleh perbuatan menghasut selalu dilandasi atau 
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didorong oleh perasaan amarah atau jengkel terhadap 

sesuatu. Sementara timbulnya kehendak untuk melakukan 

tindak pidana  menurut pasal 55 ayat (1) angka 1, tidak 

dilandasi oleh perasaan amarah atau jengkel, melainkan 

dilandasi oleh faktor-faktor yang menjadi alasan 

terbentuknya kehendak yang disebutkan sebagai cara-cara 

menganjurkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 tersebut. 

Menghasut menurut pasal 161 merupakan 

menghasut dari pasal 160. Dikatakan demikan, karena 

pasal 160 pada dasarnya sama dengan pasal 161. 

Sementara dalam pasal 161 terdapat unsur khusus ialah 

mengenai cara dalam melakukan penghasutan dengan 

tulisan. Sementara pasal 160 tidak disebutkan cara 

menghasut dengan tulisan. 

Selain itu, di dalam pasal 161 dicantumkan unsur 

kehendak atau kesengajaan sebagai maksud agar isi tulisan 

yang disebarkan, dipertunjukan atau ditempelkan 

diketahui umum. Sementara itu, unsur maksud seperti itu 

tidak dicantumkan dalam rumusan pasal 160. Namun 

demikian, dalam pasal 160 tetap diperlukan unsur 

kehendak agar diketahui umum, namun secara tersirat saja 

di dalam unsur “di muka umum”. Karena tersirat, maka 

tidak perlu dibuktikan secara khusus, cukup dibuktikan 

perbuatan menghasut saja. Dengan terbuktinya menghasut 

di muka umum, maka unsur kehendak diketahui umum itu 

dianggap terbukti pula. Sementara kehendak atau 

kesengajaan sebagai maksud agar diketahui umum 

menurut pasal 161 haruslah dibuktikan. 

Apakah yang di maksud dengan “maksud”? suatu 

tujuan yang dekat dan bukan tujuan yang jauh.
10

 Tujuan 

dekat adalah tujuan yang menurut akal atau kebiasaan 

yang wajar dapat dicapai dengan memulai perbuatan 

tertentu. Sementara tujuan jauh adalah tujuan yang 

semata-mata ditentukan oleh motif. Orang menembak 
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orang lain dengan maksud membunuhnya karena 

menerima upah untuk itu, disana ada tujuan dekat dan 

tujuan jauh. Perbuatan menembak menurut kebiasaan yang 

wajar, dapat menimbulkan kematian orang yang sama 

dengan maksud si penembak. Tujuan dekat adalah 

perbuatan menembak dilakukan dengan maksud untuk 

menghilangkan nyawanya (membunuh). Sementara tujuan 

jauh adalah tujuan untuk menerima sejumlah uang sebagai 

upah membunuh. 

Dari caranya menghasut dengan tulisan khususnya 

dengan cara menyebarkan (verspreiden) maka menghasut 

menurut pasal ini, berdasarkan cara utamanya dengan 

menyebarkan atau menyiarkan merupakan tindak pidana 

penyiaran. Dapat disebut dengan tindak pidana pers bila 

tulisan yang disebarkan berupa barang cetakan. Pasal 160 

pada dasarnya bukan tindak pidana pers, tapi bisa menjadi 

bagian tindak pers, bila tulisan itu berupa barang cetakan 

yang diumumkan dengan cara yang lain daripada ketiga cara 

dalam pasal 160. 

Unsur tiga “tujuan” yang tercakup dalam kalimat 

“supaya melakukan tindak pidana, menentang penguasa 

umum dengan kekerasan atau tidak menuruti ketentuan 

undang-undang maupun perintah jabatan berdasarkan 

undang-undang” dalam rincian unsur-unsur tersebut di atas, 

dimasukkan ke dalam unsur objektif. Dengan alasan bahwa 

tiga tujuan tersebut merupakan unsur subjektif yang 

diobjektifkan  (geobjectiveerd). Maksudnya adalah, dalam 

hal menentukan tujuan mana yang dikehendaki si pembuat 

adalah bergantung atau ditentukan oleh bagaimana cara-cara 

atau wujud nyata dari perbuatan menghasut itu dilakukan. 

Misalnya apabila dalam ucapan atau tulisan yang disebarkan 

menyatakan “agar membunuh X”, maka jelas tujuan 

dimaksudkan adalah tujuan untuk melakukan tindak pidana.
11
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Seorang provokator untuk dapat menjalankan misinya 

dalam menggerakan orang lain harus mengunakan cara atau 

upaya seperti yang ditentukan dalam KUHP pasal 55 ayat (1) 

Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:  

1. Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang 

turut serta melakukan perbuatan:  

2. Ke-2. Mereka yang dengan memberi menjanjikan sesuatu, 

dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 

dengan kekerasan, ancaman dan penyesatan, atau dengan 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.12 

Adapun cara atau upaya tersebut diantaranya adalah 

penganjuran yang merupakan perbuatan yang menganjurkan 

kepada orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu sesuai 

dengan keinginan si penganjur, sedang disebutkan cara atau 

upaya si penganjur adalah tiupan yang salah satunya bentuk 

dari provokator. 

Yang menjadi ukuran dalam semua kejadian ini 

adalah pertanggungjawaban dalam arti menurut hukum 

pidana pembuat yang sesungguhnya, apabila ini tidak ada 

maka kita menghadapi perbuatan menyuruh melakukan yang 

merupakan hal sebaliknya daripada penganjuran, jadi disini 

tidak ada penganjuran dengan menggunakan tipu daya, 

misalnya si A berbohong mengatakan pada si B bahwa si C 

mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada si B yang 

kemudian hal-hal atau hasrat tertentu hingga si B berkelahi 

dengan si C. Selain dari KUHP provokator juga termasuk 

dalam jenis kegiatan subversi. 

Adapun subversi merupakan maniesto pertentangan-

pertentangan kepentingan yang tidak dapat dipertemukan, 

yaitu suatu kelanjutan perjuangan politik dengan merusak 

kekuatan lawan dengan cara tertutup atau “convert”, sering 

juga dibarengi dengan tindakan-tindakan kekerasan yang 

terbuka (perang, pemberontakan). 
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Subversi berhubungan dengan politik dan merupakan 

alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dikehendaki 

oleh pihak atau golongan tertentu. Subversi sendiri digerakan 

atau dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tertentu baik itu 

berasal dari kekuatan asing atau pun berasal dari kekuatan 

dalam negeri sendiri yang sering mengunakan golongan-

golongan atau orang-orang sebagai alat yang sadar atau tidak 

sadar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. 

Masalah tentang subversi ini diatur dalam undang-

undang (PNPS) No. 11 Tahun 1963, adapun pasal untuk 

masalah yang berhubungan dengan provokator di dalam 

undang-undang diatur dalam Bab 1 pasal 1 (c), yang 

berbunyi: “Barang siapa melakukan suatu perbuatan dengan 

maksud atau yang diketahui atau patut diketahuinya dapat (c) 

Menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan 

permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, 

kegoncongan, atau kegelisahan diantara kalangan penduduk 

atau masyarakat yang bersifat luas diantara negara republik 

Indonesia dengan sesuatu negara sahabat”.13 

Pada pasal di atas jelas sekali terlihat adanya unsur 

provokator di dalamnya, karena tugas provokator adalah 

membuat perpecahan, permusuhan bahkan kekacauan dan 

pemberontakan. Hal itu dilakukan dengan menyebarkan isu-

isu negatif sehingga timbullah permusuhan dan akibatnya 

terjadi perpecahan dan kekacauan. 

Selain itu provokator terdapat pula dalam jenis makar, 

mengenai makar sendiri tafsirannya terdapat dalam pasal 87 

KUHP yang berbunyi:  

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu 

perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya 

permulaan pelaksana, seperti dimaksud dalam pasal 53.
14
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Andi Hamzah, Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP dengan 

Komentar (Jakarta: Paradya Paramita, 2004), h. 90-91.  
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Adapun dalam pasal 53 ayat 1 yaitu mencoba 

melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah 

ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak 

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan 

karena kehendaknya sendiri.
15

 

Di dalam jenis kegiata ini adanya unsur provokator 

dapat kita temukan pada pasal 110 KUHP ayat 2, yang 

berbunyi: pidana tersebut berlaku juga bagi orang-orang yang 

dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar kejahatan 

tersebut pasal 104-108 yang berbunyi: “Ke-1. Mencoba 

menggerakan orang lain supaya melakukan, menyuruh 

melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, atau supaya 

memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi 

kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan 

kejahatan”.16 

Kemampuan bertanggungjawab. Hal ini penting sekali 

berkaitan dengan keadaan diri seorang provokator. 

Kemampuan bertanggungjawab adalah mengenai diri si 

pembuatnya, yang erat hubungannya dengan kesalahan si 

pembuat dalam melakukan perbuatannya itu. Dari sudut 

orangnya, si pembuat dapat dipersalahkan melakukan tindak 

pidana dan patutnya dipidana, apabila ia sendiri memiliki 

kemampuan bertanggungjawab. Dapatlah dikatakan 

kemampuan bertanggungjawab adalah bagian dari kesalahan.  

Undang-undang (KUHP) tidak memberikan 

jawabannya. KUHP memberikan keterangan yang sebaliknya 

(secara negatif), tentang “ketidak mampuan 

bertanggungjawab”. Dalam pasal 44 ayat (1) memberikan 

dua alasan tentang keadaan jiwa seseorang yang tidak mampu 

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, ialah: 

1. Bila jiwanya cacat dalam pertumbuhannya 

2. Jiwanya terganggu karena penyakit. 
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Ibid. h. 24-25. 
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Ibid. h. 44. 
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Meskipun istilah dalam teks asli WvS Hindia Belanda 

(KUHP) mengenai pasal 44 ini menggunakan istilah 

verstandelijke vermogens, yang secara harfiah dapat 

diterjemahkan dengan “kemampuan berpikir”. Namun arti 

yang lebih tepat adalah “kemapuan jiwa”.
17

 Oleh sebab itu 

untuk istilah verstandelijke vermogens ini sebaiknya 

diterjemahkan dengan “keadaan jiwa” atau “kemampuan 

jiwa”. 

Pengertian “jiwanya cacat dalam pertumbuhan”, 

adalah keadaan dan kemampuan jiwa tidak normal yang 

diidap sejak kelahirannya. Misalnya penyandang idiot, 

imbicil, buta tuli. Sementara “jiwanya terganggu karena 

penyakit”, adalah ketidaknormalan jiwa yang disebabkan 

oleh penyakit yang diperoleh bukan dibawanya sejak 

kelahiran, melainkan diidapnya ketika berjalan kehidupan 

normalnya.
18

 

Adapun KUHP merumuskan kemampuan 

bertanggungjawab secara negatif, dikarenakan pembentuk 

undang-undang berpendirian, bahwa setiap orang dianggap 

(fiksi) memiliki jiwa yang normal atau memiliki kemampuan 

bertanggungjawab. 

 

C. Dampak Provokator Kerusuhan Terhadap Ketertiban 

Umum 

Ketika etika kebangsaan menjadi strategis ketika 

banyak sistem dan gagasan moderen telah kehilangan 

legitimasi kultural. Jalan moderen tidak selalu menjanjikan 

kemenangan bagi kesejahteraan manusia, ketika kemajuan 

material dianggap sebagai satu-satunya indikasi keberhasilan. 

Karena itu, kesatuan nasional yang termanifestasikan di 

dalam proklamasi 1945 bukan hanya merupakan wacana 
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politik, tetapi juga persoalaan kebudayaan, ekonomi, dan 

keagamaan yang perlu dikaji dari sudut pandang etika dan 

kemanusian. 

Hal itu berkaitan dengan tumbuhnya kesadaran baru 

kebangsaan dan nasionalitas bersama perubahan sosial, 

ekonomi, dan politik dalam konteks nasional, regional dan 

global. Kini sedang dirasakan ini karena krisis ekonomi yang 

meluas hingga merambah ke dunia politik. Perlu disadari 

bahwa peristiwa selalu berhubungan sebab dan akibat.
19

 

Di dalam suatu negara dapat dikatakan pasti terdapat 

seseorang provokator yang melakukan provokasi terhadap 

individu perorangan atau umum dikalangan banyak orang, 

terlebih lagi apabila di negara tersebut sedang terjadi 

reformasi, seperti halnya di negara Indonesia ini. 

Dalam hal reformasi ada kaitannya dengan 

demonstrasi yang mengakibatkan kerusuhan massal, 

perubahan ke arah perbaikan dari keparahan yang diakibatkan 

oleh kesalahan masa lalu tidak bisa lantas meninggalkan 

kewaspadaan kita terhadap status quo atau munculnya 

kelompok atau seseorang yang merasa lebih berhak berada 

paling depan, atau karena adanya faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya kericuhan dalam demonstrasi. 

Jika dilihat dari faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya kerusuhan massal (demonstrasi), maka terlihat 

dampak demo diantaranya yaitu: 

1. Tekanan ekonomi yang menambah berat kehidupan warga 

masyarakat. 

Untuk ekonomi seperti saat ini lonjakan-lonjakan harga di 

mulai harga BBM (bahan bakar minyak), kemudian diikuti 

dengan naiknya harga bahan makanan pokok, dan tarif 

angkutan umum. Sejak awal tahun 1998 hingga sekarang 

telah membuat kesejahtraan masyarakat semakin merosot 
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dari kondisi yang seperti inilah hasutan-hasutan dari kata-

kata seorang provokator dapat dengan mudah diterima 

oleh masyarakat yang memang sedang dilanda krisis, 

terlebih lagi dengan meningkatnya jumlah pengangguran 

yang merupakan akibat dari pengangguran tenaga kerja 

pada beberapa perusahaan maupun kantor.  

2. Dari hasutan dan kondisi ekonomi inilah sehingga terjadi 

berbagai aksi demonstrasi dan kerusuhan-kerusuhan yang 

terjadi di beberapa universitas yang melibatkan 

mahasiswa, misalnya saja kasus Trisakti. 

3. GHATRA, 16 MEI 1998. Di yogyakarta massa 

mengamuk. Demo mahasiswa ujung pandang yang 

menyampaikan orasi berubah brutal, bahkan seorang intel 

polisi tewas dikeroyok massa akibat provokasi yang 

dilakukan oleh mahasiswa. pemandangan di Yogyakarta 

bak mimpi buruk. Di sepanjang jalan Gerayan, jalan 

Mrican dan jalan Adi sucipto, ratusan batu berukuran 

gede, pot bunga, besi rongsokan, tiang telepon dan gardu 

telepon umum, bertaburan di jalan. Abu bekas dan mobil 

yang dibakar masih menghitam di jalan. Belum lagi kayu 

pepohonan yang melintang di jalan tak karuan. Lampu 

setopan di depan kampus IKIP Yogyakarta menggelantung 

dan remuk. Puluhan lampu hias berserakan. Benda-benda 

bisu itulah saksi kerusuhan selasa petang sampai jumat 

pekan silam. Benih amuk massa dan mahasiswa berawal 

di pelataran Universitas Sanata Dharma (USD) 

Yogyakarta. Meminta agar presiden Soeharto, harga 

barang dan BBM diturunkan.  

Menjelang siang, massa makin bejibun. Mahasiswa 

berdatangan dari kampus USD tak lagi muat, massa 

melebur ke jalan raya. Orasi mahasiswa makin panas. 

Sedangkan pasukan pengendali massa Polres Sleman 

mengamati dari kejauhan. Seorang mahasiswa mengajak 

pembicara long march ke kantor DPR di jalan Malioboro. 

Semuanya setuju, lalu, massa pun bergerak. Meringsek. 

Pasukan Dalmas terpaksa mundur. Bayangkan 10.000 
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(sepuluh ribu) orang tumplek di jalan itu. Kapolres 

Sleman, Letnan Kolonel Bambang Purwoko Harsono, 

meminta mahasiswa kembali ke kampus. Ajakan itu di 

sambut sumpah serapah lalu duduk di jalan. Somassi 

meminta Kapolres Sleman mengawal mereka ke DPRD. 

Tapi Kapolres Sleman itu tak hilang akal, ia 

mendatangkan Kolonel Subagio. Ketua DPRD 1 

Yogyakarta dan Letnan Kolonel Sriyono H.P. dan fraksi 

ABRI. Ketika mahasiswa meminta jaminan long march ke 

DPRD. Subagio setuju, tapi hanya diwakili beberapa 

mahasiswa. Eh, tiba-tiba sriyono disandera, ia didaulat 

memegang sepanduk cercaan terhadap presiden Soeharto 

“saya serba salah, tapi saya tidak bisa melawan”, kata 

Sriyono. Tahu polisi hendak membebaskan Sriyono 

mahasiswi dijadikan tameng hidup di barisan depan. Yah 

karena negosiasi gagal, yang terjadi adalah duel stamina. 

Matahari makin meremang. Pada pukul 17.20. Somasi 

membubarkan aksi. Tapi, aksi main bakar ban dan kertas 

mulai merbak. Meskipun pasukan brimob mendesak, 

massa tak bergeming. Ketika matahari terbenam 

penyerbuan dilakukan. Korban luka-luka pun jatuh kedua 

belah pihak. Suasana mirip perang kota. Gelap membuat 

gamang. Akibat penyerangan yang diwarnai tembakan gas 

air mata puluhan kali, suasana agak reda. Polisi dan 

Tentara menarik diri dari jalan gejayan ke jalan Adi 

Sucipto pada pukul 20.40. Sementara itu, Sriyono 

dibebaskan setelah pihak USD berunding dengan petugas 

keamanan. Warga pun bergabung kekeramaian itu, 

sehingga 15.000 (lima belas ribu) orang tumpah ke jalan 

Gejayan, sepanjang lima kilo meter. Massa merusaki 

gardu PLN, lampu lalu lintas dan telepon umum. Polisi 

dan tentara diterjunkan lagi. Batu besar kecil berterbangan 

ke arah polisi dan tentara. Puluhan truk pasukan tentara 

datang dan mulai menghalau massa pada pukul 23.30. 

Massa kocar kacir, pengejaran dilakukan sampai kampus 

dan kos mahasisiwa di kawasan itu.  
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Ribuan massa membakari ban di tengah massa. 

Tiga unit box telepone yang mengelola dua ribu empat 

ratus sambungan telepon di Yogyakarta timur dibakar, 

kabel-kabelnya meleleh. Aksi massa ini baru usai seiring 

gaung adzan subuh. Aksi berlanjut lagi. Kamis dan jumat 

pekan lalu bahkan si Gatot Kaca alumnus sekolah tinggi 

akprin tewas karena dipentung sekelompok orang yang 

teridentifikasikan sebagai aparatur keamanan. Ia tewas 

dalam ambulan setelah ditemukan tergeletak di pojok 

utara hotel Radison sekitar pukul 21.30. Jumat pekan lalu. 

Malam itu, moses bersama temannya Zulfikar hendak 

mengisi perut dan keluar menuju jalan Gejayan. Tapi 

mereka terjebak dengan main kucing-kucingan antara 

massa dan petugas keamanan. Keduanya kemudian 

terpisah dalam keramaian. Rupanya moses tercokok 

petugas. Ia dipukui pentungan dan Yamaha motor, 

Kentucky fried Chicken, dan gedung Bank BHS. 

Menurut Fidelia Ratri, ketua senat mahasiswa 

USD, aksi somasi itu diketahui rektor USD Pastor Sastra 

Pratedja, dan sudah bubar menjelang maghrib. Tapi ketika 

mahasiswa masuk kampus dan pulang, massa lainnya 

bertambah banyak. Artinya, kegiatan itu bukan 

dikoordinasikan USD Kapolda Yogyakarta, Kolonel Bani 

Siwono pun aksi itu sudah ditunggangi. Dalam analisis 

dan fakta polisi, ada orang yang sengaja mengacau 

kampus.  

Setelah Universitas Gajah Mada (UGM) menutup 

diri, mereka mencari universitas lain. “Kami telah 

mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap 

pengacau itu”, kata Bani Siwono. Polisi sudah bertemu 

senat mahasiswa USD. Soalnya, USD pun tak 

menghendaki kejadian itu. USD Cuma dipakai sebagai 

subjek untuk membentuk ABRI dengan mahasiswa. 

Danrem 072/Pamungkas Yogyakarta, Kolonel Joko 

Santoso, mengatakan bahwa penembakan, sweeping ke 

kampus dan kos mahasiswa juga di luar perintah. 

Kalaupun ada, hanya pengembangan saja. Menurut Djoko, 
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bisa saja ada orang lain mengail di air keruh. Tapi tak 

dijelaskan siapa yang ia maksud. 

Demo mahasiswa memang bisa dimanfaatkan. 

Demo seratus lima puluhan Universitas Djuanda, Ciawi, 

Bogor, sabtu pekan lalu, bahkan telah merenggut jiwa 

Letnan Dua Dadang Rusmana, Kasi Intel Polres Bogor. 

Mulanya Kapten Ali Rachmat, Pasi intelijen Kodim Bogor 

yang berpakaian preman, seusai sholat dzuhur di masjid 

Amaliah yang bersisihan dengan kampus Djuanda 

dipukuli mahasiswa. Dengan pelipis dan dahi luka-luka, 

petugas itu malah dipertontonkan kepada anak buahnya. 

Padahal dialah yang mengajak mahasiswa untuk sholat di 

masjid masyarakat yang bukan milik kampus itu. Lalu 

seusai sholat ashar giliran dadang dipukuli mahasiswa 

bertubi-tubi dengan batu. Empat giginya rontok dan bahu 

kanannya memar. Otak kecilnya mengalami pendarahan. 

Dadang kontan pingsan. Setalah dilarikan kerumah sakit 

PMII bogor, Dadang meninggal pukul 16.10. 

Meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih 

kecil. Malamnya Komandan dan Korem Bogor Brigadir 

Jenderal Eddy Budianto, lalu Kapolri Jenderal Dibyo 

Widodo datang melayat. 

Memang menurut ketua senat Universitas 

Dzuanda, Agus Malik, demo itu diselenggarakan sebuah 

Forum mahasiswa disana bukan oleh senat mahasiswa. 

Bahkan, mimbar forum bebas itu tidak hanya 

mencacimaki tetapi juga melempari petugas keamanan. 

“juga menuduh kami pengecut” kata agus pada GATRA. 

Malam itu juga sudah delapan mahasiswa yang terlibat 

aksi itu yang ditangkap untuk diperiksa. 

Tak kalah getirnya adalah nasib Momon karyana 

pedagang tahu yang dianiaya sekelompok mahasiswa 

Institut Teknologi Bandung karena diduga sebagai intel, 

jumat pekan lalu. Hanya karena Momon berambut cepak 

dan duduk disekitar lokasi mimbar. Ia diseret kesebuah 

ruangan dan ditelanjangi sehingga terpaksa dilarikan ke 
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rumah sakit Hasan Sidikin Bandung. Setelah keadaannya 

parah baru ketahuan ia cuma rakyat kecil. Padahal, seperti 

disebutkan Menhankam atau Pangab, Jenderal Wiranto, 

jika pun ada intel disusupkan ke kampus, semata-mata 

untuk mematai kalau-kalau ada pengacau yang merusak 

kemurnian demo mahasiswa. Wiranto juga menilai, 

tindakan anarkis yang terjadi di Medan, dan tempat 

lainnya awalnya dipacu oleh keluarnya demo mahasiswa 

dari kampus. 

Tapi demo mahasiswa Universitas Mercu Buana 

(UMB) Jakarta, Selasa pekan lalu ini berbeda. Dalam 

demo yang memprotes kenaikan tarif listrik dan bahan 

bakar minyak (BBM), Puluhan mahasiswa membawa 

poster keluar kampus dipimpin Fazal Assegaf, ketua 

Steering Committe Forum Studi Mahasiswa Mercu Buana 

(Fostum UMB) tapi baru dua puluh meter berjalan mereka 

diblokade petugas keamanan. Para pendemo terpaksa 

menghentikan arak-arakan ramai-ramai mereka duduk di 

jalan sembari menyanyikan lagu-lagu perjuangan. 

Tak lama kemudian terdengar aba-aba “serbu” dari 

Mayor Supardi dibarisan pasukan keamanan. Ketika 

mahasiswa mulai dihalau dan beberapa orang dipukuli 

massa pendemo panik. Mereka kocar-kacir, lima tabung 

gas air mata melayang ke udara disusul suara tembakan 

senjata. Seorang mahasiswi berjilbab tampak jatuh 

diselokan beberapa orang roboh tertembak peluru karet 

dibagian perut, kaki, paha dan pelipis. Dr. Ir. Wahyu 

Dewanto, dosen UMB, mengaku melihat petugas 

menembaki kampus, dan menghancurkan mobil dan kaca-

kaca kampus. Pembantu Rektor III, Abdul Fattah mencoba 

mendinginkan suasana. Ia dilindungi satpam bernama 

Onip, sial, pipi kiri Onip dihajar peluru karet. Punggung 

Abdul Fattah pun digebugi, kakinya juga dilukai peluru 

karet insiden tiga puluh menit itu merusak empat mobil, 

dua puluh tujuh korban luka-luka, diantaranya sembilan 

belas luka tembak. 
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Tragedi itu mendorong mahasiswa UMB, Rabu 

pekan lalu, berbondong-bondong ke Komnas HAM. 

Mereka juga menyerahkan butir-butir selongsongan 

peluru, tabung gas air mata dan sebuah celana jeans 

berlumuran darah dari seorang mahasiswa yang pahanya 

ditembus peluru karet. Anggota Komnas HAM Jenderal 

Purnawirawan Syamsudin menilai penembakan itu 

dibenarkan, kalau terpaksa. Tapi harus didahului tembakan 

peringatan ke udara. Jika masih tak terkendalikan, barulah 

dibolehkan menembaki peluru karet. Tapi ditujukan 

bagian paha ke bawah. 

Demo mahasiswa Ujung Pandang, selasa pekan 

lalu, seperti dilaporkan waspada sating dari Grata juga 

sudah mengarah anarkis. Mereka memarkir sebuah bus 

damri melintang di jalan raya di depan kampus Universitas 

Muslim Indonesia (UMI). Mengempeskan ban dan 

memecahi kaca-kacanya. Mereka melempari polisi dengan 

batu. Puluhan tembakan peringatan pun diletuskan. 

Ternyata ada yang nyasar melukai pangkal lengan Arfan 

Syarif, mahasiswa UMI. Tapi dua intel polisi disandera 

mahasiswa dan baru dilepas setelah wajahnya lebam 

dipukuli. 

Kaca jendela kantor DPRD Sulawesi Selatan 

bahkan dipecahkan oleh ratusan mahasiswa, gara-gara tak 

seorang pun wakil rakyat yang kelihatan ketika mahasiswa 

datang. Kapolda Brigadir Jenderal Drs. Ali Hanafiah 

menilai aksi itu tak lagi murni. Buktinya, Kapolda 

menunjuk betapa bendera merah putih di kantor DPRD 

diturunkan, dan dirobek pendemo. Bendera merah putih di 

kantor DPD Golkar pun ikut diturunkan. 

Para ketua senat mahasiswa menolak unjuk rasa 

yang mereka gelar adalah dalang dari kerusuhan. Unjuk 

rasa yang dilakukan mahasiswa di kampus-kampus 

ternyata tak memuaskan pelakunya. Menurut mereka, 

responya sebatas dari media massa. Karena itu, mereka 

mencoba melakukan unjuk rasa keluar kampus, agar 
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direspon juga oleh masyarakat luas. Tapi yang terjadi 

adalah kerusuhan di berbagai kota.
20

 

4. Meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi dikalangan 

masyarakat. 

Dari meningkatnya harga kebutuhan pokok dan lain 

sebagainya sehingga nampak jelas salah satu terjadinya 

konflik. Hal ini dapat dilihat dari kerusuhan-kerusuhan 

yang terdapat pada kota-kota besar, yang mana 

kesenjangan sosial begitu mencolok dan pada tempat yang 

seperti itulah juga dapat memudahkan seorang provokator 

melempar provokasinya. 

5. Wibawa hukum yang sudah terdegradasi sedemikian rupa 

akibat law enfocement dan integritas aparat penegak 

hukum yang kurang memadai. 

Disini hukum sudah mulai tak berdaya, hal ini 

dikarenakan adanya penyelewengan-penyelewengan 

oknum-oknum penegak hukum, mafia peradilan dimana 

kebenaran tertutup rapat dan banyaknya pelaku bisnis dan 

politik yang mendapat fasilitas tanpa harus bersusah payah 

mengeluarkan pengorbanan sebagai imbalan atas apa yang 

mereka peroleh, sehingga perusuh-perusuh yang telah 

terhasut oleh si provokator tadi pun tanpa pikir panjang 

menjarah rumah-rumah maupun pertokoan terlebih lagi 

mereka melakukan perkosaan massal. 

6. Budaya opotunisme dikalangan masyarakat yang juga 

tampak. 

Kasus-kasus penjarahan ini sebenarnya berasal dari 

adanya kesempatan yang berkombinasi dengan aspek 

moral, yaitu lemahnya iman dalam diri masyarakat juga 

didukung oleh lemahnya hukum yang berlaku. Budaya 

oportunisme ini bukan hanya berlaku pada kalangan 

rakyat biasa akan tetapi juga di dalam kalangan bisnis dan 
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orang-orang yang berada pada tampuk pemerintahan. Di 

kalangan bisnis budaya ini menyerbu lewat berlomba-

lombanya mereka membeli kebutuhan pokok secara 

berlebihan, yang kemudian menjualnya kembali dengan 

harga yang tinggi sembari melontarkan isu-isu akan 

habisnya bahan makanan pokok.
21

 

Dampak yang terjadi akibat adanya provokator 

kerusuhan sangatlah mengenaskan hal ini dikarenakan 

merekalah yang merupakan pemicu awal semua yang 

terjadi pada masa-masa belakangan ini. Dari beberapa 

faktor kerusuhan provokator dapat kiranya penulis 

mengambil kesimpulan. 

a. Mempertajam keruncingan-keruncingan dalam 

perbedaan pendapat antar pengambil keputusan 

maupun masyarakat yang dipacu oleh aneka misi yang 

berbeda, sementara mereka mengabaikan perekat yang 

seharusnya tidak mereka tinggalkan, misalnya 

kesamaan bangsa, bahasa, suku, warna kulit, agama, 

tanah air dan lain-lain. 

b. Terjadinya krisis percayaan terhadap pemegang tampuk 

pemerintah maupun aparat penegak hukum yang secara 

pasti mengakibatkan keraguan dalam bersikap dan 

berbuat. 

c. Masyarakat mulai mengabaikan akan fikiran di dalam 

berbuat dan bertindak, misalnya melakukan penjarahan, 

perusakan, dan lain-lain. 

d. Jatuhnya banyak korban baik itu berupa nyawa, harta 

benda, akibat dari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. 

D. Ancaman Hukum Terhadap Provokator Kerusuhan 

Letak putusan mahkamah agung adalah terletak dari 

bentuk provokasi yang telah dilakukan oleh seorang 

provokator, jadi apakah bentuk dari provokasi tersebut 
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terdapat motif politik atau tidak dan seperti apa dampak yang 

ditimbulkan. Seperti halnya pada pasal 160 KUHP yang 

berbunyi: 

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau 

tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, 

melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak 

menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah 

jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-

undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam 

tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah”.
22

 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

seseorang yang menghasut baik lisan maupun tulisan dan 

melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disebutkan 

dalam pasal tersebut maka dapat dikenakan pidana penjara 

selama-lamanya enam tahun, sedangkan mengenai pidana 

denda, oleh karena keadaan ekonomi telah berubah, harga 

barang-barang meningkat dilihat sejak dibuatnya undang-

undang tersebut hingga sekarang maka untuk hukuman denda 

dinaikan menjadi lima belas kali lipat dalam mata uang 

rupiah. 

Hal ini seperti yang terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960 – 

LN 52 yang mulai berlaku anggal 14 April 1960 tentang 

perubahan jumlah hukuman denda dalam KUHP dan dalam 

ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan 

sebelum tanggal 17 Agustus 1945, pasal 1 ayat 1 berbunyi: 

“Tiap-tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, 

baik dalam KUHP sebagaimana beberapa kali telah ditambah 

dan diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1960 (LN – 1960 No. 1) maupun dalam ketentuan-ketentuan 

pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 agustus 

1945 sebagaimana diubah sebelum hari mulai berlakunya 
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peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini harus 

dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas 

kali”.
23

 

Untuk pidana denda ini dalam kenyataannya lebih 

didahulukan pidana penjara daripada pidana denda. Hal ini 

dikarenakan pidana denda sering berubah-ubah dan sekarang 

tidak sesuai lagi dengan perubahan ekonomi sekarang ini. 

Sedangkan pidana penjara dirasakan lebih sesuai untuk 

seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Disamping 

itu apabila hukuman denda lebih didahulukan daripada 

penjara, maka orang cenderung tidak merasa takut terhadap 

perbuatan pidana, karena adanya kemudahan dengan 

membayar denda. Selain itu pidana penjara dirasakan selain 

dapat lebih membuat takut sesorang untuk melakukan tindak 

pidana juga hukuman pidana penjara dirasakan dapat 

mencakup segala lapisan masyarakat yang telah melakukan 

tindak pidana. 

Kemudian lain lagi hukuman untuk seorang 

provokator yang secara tertulis baik itu menyiarkan, 

mempertunjukan atau menempelkan di muka umum dan 

bertujuan untuk menentang sesuatu hal lain maka seperti apa 

yang tertuang di dalam pasal 161 KUHP ini maka bagi 

seseorang yang melakukannya akan dipidana penjara paling 

lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah”.
24

 

Jika kita perhatikan sekilas akan nampak bahwa pasal 

160 KUHP dengan pasal 161 KUHP tersebut sama, akan 

tetapi menurut penulis bahwa kedua pasal tersebut memiliki 

perbedaan yang sangat kontras. Hal ini jika penulis lihat dari 

kalimat yang terdapat pada pasal 160 yang berbunyi:... tidak 

menuruti.... dengan kalimat yang terdapat pada pasal 161 

yang berbunyi:... menentang sesuatu hal lain seperti tersebut 

pada pasal di atas... Dari kata tidak menuruti dan menentang 
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jelas sekali terlihat perbedaannya, karena menurut kamus 

bahasa indonesia kata tidak menuruti itu memiliki arti tidak 

mengikuti, tidak memperturutkan.
25

 Sedangkan kata 

menentang memiliki arti melawan.
26

 

Dari perbedaan kedua arti di atas nyatalah bahwa 

antara pasal 160 dengan pasal 161 dalam KUHP tersebut 

berbeda, dari perbedaan di atas maka berbeda pula ancaman 

hukumannya, yaitu pasal 160 ancaman hukumannya adalah 

paling lama enam tahun penjara atau seperti yang telah 

penulis jelaskan sebelumnya, sedangkan pada pasal 161 

KUHP seperti yang tertera di dalamnya yaitu, pelaku tindak 

pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun. 

Pada pasal 1 sub 1 ayat 1 Undang-Undang (PNPS) 

No. 1 tahun 1963 tentang subversi (LN No. 101 tahun 1963 

yang berbunyi:  

“Barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan 

dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud yang 

diketahuinya atau patut diketahuinya dapat menyebarkan rasa 

permusuhan atau menimbulkan permusuhan atau 

menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, 

kekacauan, kegoncongan atau kegelisahan diantara kalangan 

penduduk masyarakat yang bersifat luas atau diantara negara 

republik Indonesia dengan suatu negara sahabat”.
27

 

 Pada pasal ini nyata tersirat adanya latar belakang 

politik
28

 untuk provokator semacam ini maka ancaman 

pidananya di atur dalam bab IV pasal 13 ayat 1 Undang-

Undang (PNPS) No. 11 Tahun 1963 yang berbunyi: barang 

siapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksud 

dalam pasal 1 ayat (1) 1,2,3,4 dan ayat (2) dipidana dengan 
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pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

selama-lamanya dua pulu tahun.
29

 

Kemudian jika lain halnya pada pasal 55 ayat 1 

KUHP tentang penganjuran yang berbunyi:  

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan 

pidana: 

1. Ke-1: mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. 

2. Ke-2: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan 

sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau 

martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, 

atau dengan memberi kesempatan, saranan atau 

keterangan, sengaja untuk menganjurkan orang lain 

supaya melakukan perbuatan”.30 

Untuk melakukan suatu percobaan yang membuat 

pelakunya dapat dipidana itu disyaratkan:  

a. Adanya suatu niat untuk melakukan suatu kejahatan. 

b. Niat tersebut terwujud dalam suatu permulaan dari 

tindakan pelaksanaan. 

c. Pelaksanaan itu ternyata tidak selesai, disebabkan oleh 

hal-hal di luar kemampuan pelaku.31 

Pada pasal di atas disebutkan “peristiwa pidana”, jadi 

baik kejahatan maupun pelanggaran. Yang dihukum di 

sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas empat 

macam yaitu: 

1) Orang yang melakukan (pleger), orang ini adalah seorang 

yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisir 

atau elemen dari peristiwa pidana. 
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2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini 

sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) 

dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri 

yang melakukan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang 

lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum 

sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan 

peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, 

disuruh (pleger) itu harus hanya melakukan suatu alat 

(instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum 

karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya. Contoh:  

Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44, 

umpamanya si A berniat akan membunuh si B, tetapi 

karena tidak berani melakukan sendiri, telah menyuruh si 

C (seorang gila) untuk menusukan pisau ke perut si B, bila 

si C benar-benar telah menusukan pisau ke si B sehingga 

mengakibatkan kematian, maka si C tidak dapat dihukum 

karena tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan 

yang dihukum adalah pembunuh ialah si A. 

3) Orang yang turut melakukan (medepleger), “turut 

melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. 

Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang 

melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan 

(medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa 

kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan 

pelaksana, jadi melakukan analisir dari peristiwa pidana 

itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan persiapan 

pidana saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, 

sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak 

termasuk “medepleger”. Akan tetapi dihukum sebagai 

“membantu melakukan” (medeplichtige) tersebut dalam 

pasal 56. Contoh:  

Si A berniat mencuri di rumah si B dan mengajak si C 

untuk bersama-sama melakukan perbuatan tersebut. 

Keduanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, 

atau si C yang menggali lubang “gasiran”, sedang si A 
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yang masuk mengambil barang-barangnya. Disini si C 

dihukum sebagai “medepleger” karena melakukan 

perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Seandainya si C 

hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat 

kalau ada orang yang datang maka dihukum sebagai 

(medeplichtige) pasal 56 sebab perbuatannya bersifat 

menolong saja. 

4) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, 

memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja 

membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu 

harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya 

harus memakai salah satu dari jalan-jalan, seperti dengan 

pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya. 

Yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh 

memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh 

melakukan” sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang 

yang membujuk dan orang yang dibujuk, hanya bedanya 

pada “membujuk melakukan”, orang yang melakukan itu 

tidak dapat dihukum.
32

 

Penganjuran itu sendiri memiliki macam yang salah 

satunya adalah tipuan. Maka pertanggungjawaban orang yang 

menganjurkan tersebut diatur dalam undang-undang pasal 55 

ayat ke-2 KUHP yang mengatakan bahwa bagi penganjuran-

penganjuran yang dipertimbangkan perbuatan-perbuatan 

yang dengan sengaja dianjurkan berikut dengan akibat-

akibatnya. 

Jadi pertanggungjawaban tidak melampui apa yang 

dikehendakinya. Pertanggungjawaban meliputi juga akibat-

akibat dari perbuatan yang dianjurkan dengan sengaja. Yang 

dimaksud dengan kalimat ini adalah keadaan obyektif yang 

memberatkan, jadi apabila penganiayaan yang dianjurkan 

berakibat kematian, maka si penganjur bersalah karena 

menganjurkan penganiayaan yang bersifat kematian, karena 

azas ini berlaku bagi pembuat yang sesungguhnya, yang 
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dalam hal itu juga bersalah melakukan penganiayaan yang 

berakibat kematian. Dan apabila perintah itu dilampui 

(Excessus mandati) itu tidak dipersilahkan bagi si penganjur. 

Syarat tambahan dari pada kejahatan ini untuk dapat 

dipidana ialah, bahwa anjuran ini tidak mengakibatkan baik 

kejahatan maupun percobaan yang dapat dipidana, dan 

apabila terdapat penganjuran yang gagal atau perbuatan yang 

menyuruh melakukan gagal dan karena pembuat yang 

sesungguhnya belum melakukan perbuatan dan belum ada 

persoalan mengenai pertanggungjawaban dalam arti menurut 

hukum pidana kemungkinan untuk dapat dipidana disini 

terbatas sampai dengan daya upaya penganjuran. 

Atas kejahatan khusus ini ditentukan hukuman 

seberat-beratnya enam tahun penjara atau denda empat ribu 

lima ratus rupiah dengan pembatasan bahwa tidak boleh 

dijatuhkan pidana yang lebih berat kecuali dalam hal 

percobaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaki. 

Apabila untuk membujuk orang lain agar melakuan 

penganiayaan maka hukuman seberat-beratnya dua tahun 

delapan bulan penjara atau empat ribu lima ratus rupiah. 

Yang merupakan alasan putusan ini pertimbangan bahwa 

telah diakibatkan peristiwa yang dikehendaki, dalam hal 

mana diperbolehkan oleh sistem undang-undang supaya 

orang yang menganjurkan dihukum baik sebagai pembuat 

atau penganjur sebagai pembantu.
33

 

Untuk seorang provokator dalam tindak pidana makar 

ancaman hukuman baginya yang terdapat dalam KUHP buku 

kedua tentang kejahatan yaitu: 

pasal 110:  

1. Ayat (1) pemufakatan jahat untuk melakukan tersebut 

104-108, diancam dengan pidana penjara paling lama 

enam tahun.   
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2. Ayat (2) pidana tersebut berlaku juga bagi orang yang 

dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar 

kejahatan tersebut. 

Pasal 104-108: 

a. Ke-1. Mencoba menggerakan orang lain supaya 

melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta 

melakukan kejahatan, atau supaya memberi bantuan 

pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, 

sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; 

b. Ke-2. Mencoba memperoleh kesempatan, sarana atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri 

atau orang lain; 

c. Ke-3. Mempunyai persendian barang-barang yang 

diketahui bahwa gunanya untuk melakukan kejahatan; 

d. Ke-4. Mempersiapkan atau mempunyai rencana untuk 

melaksanakan kejahatan yang maksudnya akan 

diberitahukan kepada orang lain; 

e. Ke-5. Mencoba mencegah, merintangi atau 

menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah 

guna mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan. 

1) (3) barang-barang termasuk dalam ayat 2 ke-3 dapat 

dirampas. 

2) (4) tidak dipidana barang siapa ternyata bahwa 

maksudnya hanya mempersiapkan atau 

memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti 

umum. 

3) (5) jika dalam salah satu hal seperti dimaksud dalam 

ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, 

pidananya dapat dilipatkan dua kali. 

Penjelasan pasal 104-108 supaya lebih jelas akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Pasal 104. Makar dengan maksud membunuh presiden 

atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas 
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kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak 

mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu 

tertentu, paling lama dua puluh tahun. 

2. Pasal 106. Makar dengan maksud supaya wilayah negara 

seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau 

dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah 

negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, 

paling lama dua puluh tahun. 

3. Pasal 107:  

a. Ayat (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan 

pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun. 

b. Ayat (2) pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 1, 

diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua 

puluh tahun. 

4. Pasal 108 ayat  (1) Diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun, karena pemberontakan: 

a. Ke-1. Orang yang melawan pemerintah dengan senjata; 

b. Ke-2. Orang yang dengan maksud melawan 

pemerintah, menyerbu bersama-sama dengan 

gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata. 

5. Pasal 108 ayat (2) Pemimpin-pemimpin dan pengatur-

pengatur pemberontak diancam dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, 

paling lama dua puluh tahun.
34
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BAB IV 

PROVOKATOR KERUSUHAN DARI SUDUT  

PENGHASUTAN DALAM KUHP 

 

A. Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dalam 

KUHP. 

Masalah provokator mulai mencuat semenjak 

pemerintahan Soeharto, berbagai macam perubahan 

khususnya di dalam sistem pemerintahan misalnya pergantian 

presiden, perubahan peraturan-peraturan yang dibuat 

pemerintah sampai harga kebutuhan pokok yang mulai naik 

dan turun, dari keadaan inilah seorang provokator begitu 

mudahnya membuat provokasi sehingga menimbulkan 

kerusuhan dimana-mana mengakibatkan jatuhnya banyak 

korban, dan harta benda, hilangnya rasa kasih sayang kepada 

sesama, tidak percaya lagi dengan sistem peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah. 

Perbuatan provokator merupakan perbuatan dapat 

dikenakan hukuman pidana, karena menurut azas legalitas 

yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang memiliki arti bahwa tidak akan dipidana suatu 

perbuatan yang apabila perbuatan tersebut belum ada aturan 

hukum yang melarang perbuatan tersebut. Pengertian 

provokator sendiri di dalam hukum pidana adalah sebagai 

penggerak, maksudnya sesorang atau siapa saja yang 

menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana 

sesuai apa yang diinginkan berupa hasutan yang di dalamnya 

terselip bujukan. Untuk masalah provokator yang bersifat 

hasutan ini terdapat dalam KUHP pasal 160 dan 161 di dalam 

KUHP juga terdapat juga terdapat pasal lain yang termasuk 

dalam kategori provokator yaitu pasal 55, pasal 104-108, dan 

pasal 110 yang ke semua pasal tersebut memiliki delik yang 

berbeda. Pada pasal 160 KUHP bagi seseorang yang 

melakukan perbuatan menghasut yang sesuai bunyi pasal 

tersebut maka baginya dikenakan pidana penjara paling lama 
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enam tahun. Lain lagi pada pasal 161 KUHP walaupun bunyi 

antara pasal 160 dan 161 itu hanya memiliki sedikit saja 

perbedaan akan tetapi hukuman yang dijatuhi untuk 

perbuatan seorang provokator sesuai dengan pasal 161 ini 

hanya empat tahun penjara. Disamping itu masalah 

provokator juga terdapat dalam sumber hukum lain di luar 

KUHP pada masalah subversi yang diatur dalam Undang-

Undang (PNPS) No.11 tahun 1963, bagi pelaku tindak pidana 

provokator yang sesuai dengan pasal 1  sub 1ayat 1 Undang-

Undang (PNPS) No. 11 tahun, maka baginya dipidana pidana 

mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-

lamanya dua puluh tahun. Dalam tindak pidana makar yang 

dilakukan oleh seorang provokator hukumannya adalah 

seperti yang terdapat pada pasal 110 ayat 2 ke-1 KUHP, 

bahwa tindak pidana bagi provokator dalam tindak pidana 

makar, maka akan diancam dengan pidana penjara paling 

lama enam tahun.  

B. Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasutan Dalam 

KUHP Menurut Hukum Islam. 

Berbicara masalah provokator, di dalam hukum Islam 

disebut “Namimah” atau “adu domba”.
1
 ini merupakan suatu 

perbuatan yang untuk mencapai tujuannya mengunakan 

orang lain atau masyarakat sebagai pelakunya. Namun 

sebagian masyarakat menyamakan perbuatan provokator atau 

“Namimah” ini dengan fitnah karena merupakan suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang mana akibat 

dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang banyak. 

Dengan menggunakan adu domba antar sesama umat 

manusia maka akan terjadilah permusuhan, perkelahian 

bahkan pembunuhan. Oleh karena itu provokator kerusuhan 

dari sudut penghasutan di dalam KUHP maupun di dalam 

hukum Islam sangat melarang adanya perbuatan mengadu 

domba. Untuk aturan tentang larangan bagi seorang 
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provokator atau adu domba dapat kiranya dilihat dari sumber 

hukum Islam. 

Menurut hukum Islam mengadu domba disamakan 

dengan fitnah, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama 

mengakibatkan permusuhan, perpecahan, hanya saja 

memiliki sedikit perbedaan, yaitu jika memfitnah, dengan 

adanya fitnah maka akan rusaklah nama baik seseorang di 

mata masyarakat. Lain halnya dengan mengadu domba, 

seorang pengadu domba melakukan misinya dengan cara 

menghasut atau yang dapat pula disebut sebagai seorang yang 

bermuka dua. 

Maksud bermuka dua pada kalimat di atas adalah di 

satu pihak ia berkata A akan tetapi di pihak lain ia berkata B, 

sehingga hasil dari parkataannya tersebut akan memicu 

pertengkaran antara kedua pihak  yang telah ia hasut tersebut. 

Misalnya, di satu pihak ia akan menjelekkan si A sehingga 

tertanamlah rasa kebencian terhadap si A, akan tetapi di 

pihak lain ia akan menjelekkan si B sehingga tertanam pula 

rasa kebencian terhadap si B. Akibat dari rasa kebencian 

antar keduanya itu sehingga terjadilah  perkelahian bahkan 

pembunuhan. 

berdasarkan cerita di atas maka tidaklah heran apabila 

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang 

berbunyi: 

 ..…     ..… 

Artinya:  dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari 

pembunuhan.
2
 

Kemudian ancaman provokator menurut hukum Islam 

di terangkan lagi dalam hadits Riwayat Abu Daud dari Abu 

Bakar bin Abu Saibah, yang berbunyi: 
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ثَ َنا اَبُ ْو َبْكِر ْبِن َاِِب َشْيَبَة قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  َحدَّ
نْ َيا َكاَن لَُه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِلَسانَاِن ِمَن نَّار    َمْن َكاَن لَُه َوْجَهاِن ِِف الدُّ

Artinya:   Diriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abu 

Saibah Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa 

di dunia mempunyai dua wajah (bermuka dua) 

maka di hari kiamat dia mempunyai dua lidah dari 

api neraka. 

Bermuka dua maksudnya mengadu domba si A 
dengan si B sehingga timbullah permusuhan, kemudian 

menurut Imam Ghazali perbuatan yang berlidah dua tersebut 

merupakan sifat nifaq, sedangkan yang melakukannya 

disebut munafik. Sedangkan Allah SWT menerangkan 

tentang orang-orang munafik dalam surat At-Taubah ayat 67 

yang berbunyi: 

                

                 

   َاهلل                    

Artinya: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. 

sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, 

mereka menyuruh membuat yang munkar dan 

melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka 

menggenggamkan tangannya. mereka telah lupa 

kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. 

Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah 

orang-orang yang fasik.
3
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Betapa dibencinya perbuatan ini oleh Allah SWT 

sehingga Allah SWT mengancam seorang pengadu domba 

dengan neraka jahanam. Bahkan seperti bunyi firman di atas 

bahwa adu domba itu lebih kejam dari membunuh, hal ini 

dikarenakan bahwa betapa besarnya bahaya dan dampak yang 

ditimbulkan oleh seorang  pengadu domba. 

Tentang ancaman Allah SWT terhadap provokator 

tersebut dapat kita lihat dari firman Allah SWT dalam surat 

Al-Qalam ayat 10-12, surat Al-Baqarah ayat 191 dan ayat  

271, surat At-Taubah ayat 67, yang kemudian dikuatkan juga 

dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, At 

Thabrani, serta Abu Dawud. Yang kesemua aturan-aturan 

tersebut telah penulis bahas pada bab sebelumnya di dalam 

skripsi ini. 

Bedasarkan ketentuan firman Allah SWT beserta 

hadits di atas dapat kiranya diketahui dengan jelas bahwa adu 

domba atau provokator adalah suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum Islam dan merupakan perbuatan 

yang tercela serta termasuk salah satu dosa terbesar. Hal ini 

dikarenakan adu domba memiliki dampak tidak hanya dapat 

merugikan seseorang atau dua orang saja, melainkan juga 

dapat menyebabkan masyarakat kehilangan rasa saling kasih 

sayang, menghormati, serta menaruh kepercayaan kepada 

orang lain kena fitnah atau adu domba sehingga runtuhlah 

sendi-sendi kebahagiaan hidup dalam masyarakat. 

Berdasarkan firman dan hadits-hadits di atas 

hukumnya seorang pengadu domba atau provokator menurut 

hukum Islam hukumnya berdosa besar, menurut ketetapan 

ijma’ kaum muslimin yang telah jelas sekali haramnya 

berdasarkan dalil syariat baik dalam Al-Qur’an maupun 

Sunnah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis membahas dan menguraikan dari 

permasalahan yang ada, berdasarkan judul provokator 

kerusuhan dari sudut penghasutan terhadap ketertiban umum 

dalam KUHP perspektif hukum Islam, maka dapat diambil 

suatu kesimpulan dari pemahaman skripsi ini dan merupakan 

jawaban dari permasalahan yang ada. Adapun kesimpulan 

penulis dari skripsi ini sebagai berikut: 

1. Adapun provokator kerusuhan dari sudut penghasutan 

terhadap ketertiban dalam KUHP perbuatan tersebut dapat 

dijatuhi hukuman penjara, yang mana hukumannya 

tersebut tergantung dari deliknya, apakah perbuatan 

provokator itu dapat dikenakan dalam pasal 55, pasal 104-

108, pasal 110, pasal 160 atau pasal 161 KUHP maupun 

hukum yang diatur di luar KUHP. Oleh sebab itu 

provokator merupakan perbuatan yang dilarang dan 

karenanya dapat dijatuhi pidana atau hukuman. 

2. Adapun menurut perspektif hukum Islam, provokator atau 

pengadu domba (tukang fitnah) merupakan suatu 

perbuatan yang dilarang dalam Islam dan merupakan 

sesuatu perbuatan dosa besar, karena dengan adanya adu 

domba maka akan terjadilah permusuhan, perkelahian 

bahkan pembunuhan antara sesama umat manusia, maka 

pelaku provokator atau adu domba dalam perspektif 

hukum Islam disebut orang munafik di dalam ancamannya 

diatur sebagaimana Al-Qur’an adalah hukuman siksa yang 

pedih di dalam neraka jahanam. 

B. Saran 

Kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan oleh 

provokator dari sudut penghasutan hendaknya kita cermati 

sebagai suatu dinamika politik, sosial, ekonomi, yang telah 
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menelan banyak korban dan harta benda dalam maslah ini 

hendaknya pemerintah dan para penegak hukum seharusnya 

memperhatikan berbagai peristiwa kerusuhan sebagai salah 

satu yang menginginkan perubahan. 

Kemudian kepada seluruh rakyat Indonesia 

penghasutan-penghasutan yang ditiupkan oleh provokator 

hendaknya kita cermati dahulu tentang adanya benar atau 

tidak kabar berita, sehingga tidak menimbulkan fitnah 

berkepanjangan yang mengakibatkan emosi yang timbul 

akibat dari hasutan yang telah dilakukan oleh seorang 

provokator, maka akan hilanglah rasa kasih sayang bahkan 

ketidakpercayaan  dan yang muncul hanya emosi dan 

kebencian kepada orang yang telah difitnah tersebut. 
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