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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengancaman dan penghinaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dalam 

praktiknya telah mengalami berbagai evolusi sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi. Pengancaman dan penghinaan merupakan tindakan pidana 

yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 

Pasal 369 dan 310. Menurut Pasal 369 KUHP, Pengancaman yaitu: 

1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau 

orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik 

dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka 

rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau 

supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun. 

2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena 

kejahatan. 

 

 

Pasal 310 KUHP menyatakan, bahwa Penghinaan yaitu: 

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatuhal, yang maksudnya terang supaya hal itu 

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus. 

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
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Pengancaman dan penghinaan pada saat ini dilakukan tidak hanya secara langsung 

melalui tatap muka antara pelaku dengan korban, melainkan bisa melalui sarana 

perantara, seperti telepon seluler, pesan singkat, atau media sosial. Untuk sarana 

perantara yang disebutkan terakhir, merupakan sarana yang kini sedang digemari 

oleh jutaan masyarakat dunia, dan Indonesia merupakan negara terbesar yang 

menggunakan layanan media sosial. Setidaknya, ada 70 juta masyarakat Indonesia 

merupakan pengguna Facebook, Twitter, Ask.Fm, dan lain sebagainya. Namun, 

bagi sebagian orang, media sosial yang merupakan salah satu hasil kemajuan 

teknologi, tidak digunakan secara bijak. Berbicara mengenai kemajuan teknologi, 

kita akan dihadapkan pada kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Adapun 

dampaknya, bisa di kelompokkan dalam dampak positif dan negatif. Dampak 

positif dari internet antara lain: 

1. Anak-anak dan remaja dapat memanfaatkan untuk mengembangkan diri 

dalam bidang keterampilan teknis dan memiliki jiwa sosial yang 

dibutuhkan pada era digital seperti ini. 

2. Memperluas pertemanan seluas-luasnya karena tidak dibatasi ruang dan 

waktu. 

3. Mendapatkan informasi atau berita lebih cepat, sehingga pengguna tidak 

tertinggal berita sekalipun berita tersebut berada di wilayah yang sangat 

jauh. 

4. Sebagai sarana mempromosikan suatu barang, atau yang biasa disebut 

jual beli barang secara online. 

5. Media sosial juga dapat mempertemukan tali persaudaraan yang sudah 

lama tidak terjalin atau sempat kehilangan kontak.
1
 

 

Di samping dampak positifnya, keberadaan internet juga memiliki dampak negatif 

yang mengiringinya, antara lain: 

1. Untuk anak-anak dan remaja yang belum bisa membagi waktu, akan 

mengalami kesulitan dalam membagi waktunya kapan harus belajar dan 

kapan harus berkutit dengan media sosial. 

                                                           
1
 Zukhira Budi Ramadhani, Dampak Positif dan Negatif Jejaring Sosial, dilihat dari Segi Sosial, 

Budaya dan Hukum, http://dampakpositifdannegatifsitus.blogspot.com, diakses pada tanggal 31 

Agustus 2014  pukul. 08.18 WIB 

http://dampakpositifdannegatifsitus.blogspot.com/
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2. Belakangan ini sering terjadi kasus penculikan melalui media sosial yang 

sudah banyak menelan korban. 

3. Tidak semua orang yang menggunakan media sosial memiliki niat baik, 

terjadi pula pengancaman dan penghinaan-pengancaman yang dilakukan 

melalui media sosial (Cyberbullying). Tidak hanya itu, pencemaran nama 

baik juga dapat terjadi dengan mudah. 

4. Serta adanya Cybercrime atau kejahatan melalui dunia maya, seperti 

kasus penipuan, dan pembobolan akun atau website tertentu.
2
 

 

 

Dampak negatif yang dihasilkan oleh pesatnya perkembangan teknologi salah 

satunya yaitu cyberbullying, tidak bisa dianggap biasa, dikarenakan dampak itu 

sendiri melahirkan suatu kejadian yang luar biasa, seperti penculikan, penipuan, 

pengancaman dan penghinaan. Hal ini akan membuat korban mengalami tekanan 

psikis, bahkan tak jarang berujung pada hilangnya nyawa korban. Cyberbullying 

merupakan perlakuan kasar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, 

menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus 

pada seseorang yang sulit membela diri.
3
 Terdapat banyak kasus yang terjadi di 

dunia mengenai hilangnya nyawa korban cyberbullying, contohnya kasus yang 

terjadi pada remaja berusia 15 tahun asal Kanada, Amanda Todd. Ia ditemukan 

tewas karena tidak kuat menerima hinaan serta ancaman yang terjadi pada dirinya. 

Amanda Todd tidak hanya menerima cyberbullying, tetapi juga ia korban 

pemerasan dan kekerasan fisik oleh orang-orang disekitarnya. Sebelum ditemukan 

meninggal dunia, Amanda Todd sempat mem-posting video di Youtube yang 

menceritakan penderitaan yang dialaminya selama tiga tahun.
4
 Kasus lainnya 

dialami oleh Katie Webb, remaja berusia 12 tahun asal Evesham, Worcestershire, 

                                                           
2
 Ibid 

3
 Smith, P.K, Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S. And Tippett, N. (2008), 

Cyberbullying: it’s nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child Psychology 

and Psychiatry, 49. 376-385. 
4
 Feronika Azmil, Sisi Hitam Jejaring Sosial, http://www. merdeka.com/teknologi/5-korban-

bunuh-diri-akibat-cyberbullying-sisi-hitam-jejaring-sosial/amanda-todd.html, diakses pada tanggal 

21 September 2014, pukul. 20.36 Wib 
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Inggris, ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Dalam penyeledikan 

terungkap, dari teman-temannya diketahui, Katie menjadi bulan-bulanan di medial 

sosial karena gaya rambut dan pakaiannya tidak bermerk.
5
 

 

Kasus yang dialami oleh Amanda Todd dan Katie Webb terjadi pula di Indonesia. 

Beberapa waktu lalu berita tentang Bobby Yoga Cahyadi, pria asal Yogyakarta 

berusia 36 tahun seketika menghiasi headline di beberapa stasiun berita. Bobby 

Yoga Cahyadi selaku ketua panitia acara Locstockfest di Yogya, ditemukan tewas 

bunuh diri dengan cara menabrakan dirinya ke kereta api yang sedang melintas. 

Bobby atau biasa dipanggil Kebo memilih mengakhiri hidupnya dikarenakan 

depresi akibat terlilit hutang dan melarikan uang tiket dari acara locstockfest. 

Sebelumnya ia menerima banyak kritikan, cacian, serta makian di akun jejaring 

sosial yang ia miliki, Twitter, dan Facebook dari penonton acaranya yang tidak 

merasa puas akan acara tersebut.
6
  

 

Ibu rumah tangga, Prita Mulyasari ditahan sejak 13 Mei 2009 di Lapas Wanita 

Tangerang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit 

Internasional Omni, Alam Sutera, Serpong, Tangerang. Masih melekat pada 

ingatan kita semua akan kasus yang sempat menyita perhatian banyak masyarakat. 

Kasus yang dialami Prita Mulyasari berawal dari surat elektronik yang ia kirimkan 

ke salah satu kerabatnya guna mencurahkan perasaan kecewa atas kelalaian 

Rumah Sakit Omni Internasional dalam menangani Prita pada saat itu. Surat 

                                                           
5
Ardian Yuda, 6 Korban Cyberbullying yang berakhir Bunuh Diri, 

http://news.liputan6.com/read/597254/6-korban-cyberbullying-yang-berakhir-bunuh-diri, diakses 

pada tanggal 21 September 2014, pukul. 20.45 Wib. 
6
 Renna Anggabenta, Utang MenggunungDiduga Motif Bunuh Diri Promotor Locstockfest, 

http://sorotjogja.com/berita-jogja-716-utang-menggunung-diduga-motif-bunuh-diri-promotor-

lockstock2.html, diakses pada tanggal 21 September 2014 pukul. 21.06 Wib. 

http://news.liputan6.com/read/597254/6-korban-cyberbullying-yang-berakhir-bunuh-diri
http://sorotjogja.com/berita-jogja-716-utang-menggunung-diduga-motif-bunuh-diri-promotor-lockstock2.html
http://sorotjogja.com/berita-jogja-716-utang-menggunung-diduga-motif-bunuh-diri-promotor-lockstock2.html
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elektronik yang cepat sekali tersebar di media sosial akhirnya sampai pada pihak 

Rumah Sakit Omni, sehingga pihak Rumah Sakit Omni (PT Sarana Mediatama 

Internasional) melaporkan surat elektronik tersebut ke polisi dengan tuduhan atas 

pencemaran nama baik di media sosial. Prita, ibu beranak dua ini dibidik oleh 

jaksa penuntut umum dengan tiga dakwaan alternatif. Pertama, penuntut umum 

menjerat dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara dakwaan kedua dan 

ketiga, penuntut umum menjerat dengan Pasal 310 ayat (2) dan pasal 311 ayat (1). 

Sebagaimana diketahui, ketiga pasal tersebut dirancang untuk menjerat bagi 

pelaku  yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan. Namun 

pada akhirnya hakim memutuskan bebas terhadap Prita Mulyasari, Prita dinyatkan 

bebas dan tidak bersalah pada tanggal 29 Desember 2009. 

Kasus lainnya dialami oleh pengacara Farhat Abbas pada awal tahun 2013. Farhat 

Abbas terancam masuk penjara karena telah menghina Wakil Gubernur DKI 

Jakarta. Tulisannya di akun Twitter pribadinya menuai protes keras dari sejumlah 

warga yang notabene berasal dari kelompok etnis tertentu. Farhat pun dilaporkan 

ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UU No. 40 tahun 2008 pasal 4 dan 

16 tentang penghapusan diskriminasi etnis dan ras dan UU ITE Pasal 27 ayat 2 

oleh Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Anton Medan dan juga 

perwakilan dari Himpunan Advokat Muda Indonesia.
7
  

 

Berita lainnya yang terjadi pada akhir tahun 2013 mengenai kalimat-kalimat yang 

dibuat Farhat Abbas pada akun Twitternya yang menyinggung artis Ahmad Dhani 

                                                           
7
 NN, Contoh Kasus Cyber Harassment yang Terjadi di Indonesia, http://cyberharassement-

6a.blogspot.com/2013/04/3-contoh-kasus-cyber-harassment-yang.html, diakses pada tanggal 21 

September  2014 pukul. 21.19 Wib. 

http://cyberharassement-6a.blogspot.com/2013/04/3-contoh-kasus-cyber-harassment-yang.html
http://cyberharassement-6a.blogspot.com/2013/04/3-contoh-kasus-cyber-harassment-yang.html
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Prasetyo. Farhat Abbas menyinggung Ahmad Dhani di akun Twitternya sejak 

terjadinya kecelakaan yang dialami anak dari Ahmad Dhani, pada akun 

Twitternya Farhat Abbas menuliskan bahwa Ahamd Dhani bersikap sombong 

terhadap keluarga korban kecelakaan yang dilakukan oleh Dul, anak Ahmad 

Dhani. Tidak berhenti sampai disitu, Farhat Abbas terus menuliskan kalimat-

kalimat yang berisikan penghinaan kepada Ahmad Dhani, hingga akhirnya kedua 

anak Ahmad Dhani yakni Al, dan El membalas tweet Farhat Abbas yang berujung 

peperangan di dunia maya (cyber war).  

 

Beberapa bulan terakhir, media sosial diramaikan oleh munculnya media sosial 

baru yang bernama ask. fm, media sosial tersebut bahkan lebih bebas dengan 

menyediakan fasilitas “anonim” di dalamnya. Dengan fasilitas anonim tersebut 

para pengguna dan pemilik ask.fm tersebut dapat menggunakannya dengan lebih 

bebas tak terkendali. Tidak sedikit yang melakukan penghinaan pada akun 

tertentu, pencemaran baik dengan cara menjelek-jelekan pihak tertentu dengan 

kalimat yang keras dan cenderung tidak bermoral. Tidak sedikit pula yang 

mengalami pelecehan melalui kalimat-kalimat yang disampaikan melalui media 

sosial tersebut. Penindasan, pengancaman dan penghinaan tidak pernah absen 

dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pengguna akun jejaring sosial yang tidak 

bertanggung jawab. Contohnya pada akun @tiarapangestika, ia mendapatkan 

perlakuan tidak menyenangkan terhadap dirinya dengan didapatinya seseorang 

yang berlindung pada fasilitas “anonim” yang mencela, menghina Ibunya dan 

berbau SARA yang menuju pada suatu etnis tertentu. Kemudian pada akun 

@rachelvennya, ia juga mendapatkan pengancaman, penindasan, penghinaan, 

juga pelecehan dari para pelaku yang berlindung pada fasilitas “anonim”.  
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Kejadian serupa dialami oleh seorang guru Sekolah Menengah Pertama Ma‟rang, 

Pangkep, Sulawesi Selatan. Budiman terpaksa berusan dengan polisi setelah 

Bupati Pangkep melaporkan Budiman atas penghinaan terhadap Bupati Pangkep 

di jejaring sosial. Dari beberapa contoh kasus tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengancaman dan penghinaan melalui internet 

atau media sosial. 

 

Beberapa contoh kasus tersebut memperlihatkan, bahwa ada beberapa kasus yang 

langsung ditangani oleh aparat penegak hukum hingga ke pengadilan, dan adapula 

yang hanya berupa laporan dan tidak berlanjut. Pada kasus Farhat Abbas 

misalnya, Farhat Abbas yang notabene adalah seorang public figure kasusnya 

hanya “menghiasi” layar kaca beberapa saat dan meluap begitu saja tidak ada 

kejelasan seperti apa akhirnya. Berbeda dengan kejadian yang dialami oleh Prita 

Mulyasari, seorang ibu rumah tangga biasa dan bukan seorang public figure. 

Kasusnya langsung ditangani hingga ke meja hijau, seakan-akan hukum benar-

benar harus ditegakan sekecil apa pun tindakan yang melanggar hukum tersebut. 

Sebenarnya yang terjadi saat ini adalah hukum runcing ke bawah dan tumpul ke 

atas.  

Kasus-kasus tersebut juga mencerminkan degradasi moral yang dialami oleh 

pelaku tindak pidana cyber bullying. Manusia pada hakikatnya memiliki rasa 

kasih sayang terhadap satu dengan yang lain. Manusia merupakan makhluk 

ciptaan Tuhan yang sempurna diantara mahkluk ciptaan lainnya karena dilengkapi 

dengan akal, perasaan, dan kehendak.
8
  Dengan adanya akal pikiran, perasaan 

                                                           
8
 Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, 

hlm.1. 
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kasih sayang, seharusnya para pelaku cyber bullying tidak melakukan hal yang 

dapat mencelakai, merugikan, serta mencemarkan nama baik orang lain atau 

hingga orang tersebut kehilangan nyawanya.  

 

Menurut survei global yang diadakan oleh Latitude News, Indonesia merupakan 

negara dengan kasus bullying tertinggi kedua di dunia setelah Jepang. 

Kasus bullying di Indonesia ternyata mengalahkan kasus bullying di Amerika 

Serikat yang menempati posisi ketiga. Ironisnya, kasus bullying di Indonesia lebih 

banyak dilakukan di media sosial. Sebagai negara dengan jumlah populasi 

terbanyak keempat di dunia, Indonesia memiliki jumlah pengguna Facebook 

terbesar ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga „menyumbang‟ 15 persen tweet 

setiap hari untuk Twitter. Bahkan, Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 

2006, angka cyberbullying yang terjadi di Indonesia mencapai angka 25 juta kasus 

di mulai dari kasus dengan skala ringan sampai dengan skala berat.  

Hasil penelitian memasukkan kategori seseorang disebut korban cyberbullying 

merupakan korban yang dihina, diabaikan, atau digosipkan di dunia maya. 

Berdasarkan penelitian 91% responden asal Indonesia mengaku telah melihat 

kasus cyberbullying. Kemudian, data menunjukkan bahwa cyberbullying paling 

sering terjadi melalui media sosial, khususnya Facebook. Di Indonesia, 74% 

responden menunjuk Facebook sebagai biangnya cyberbullying, dan 44% 

menyebut media website yang lain. Selain itu, kasus ini juga paling sering 

dilakukan oleh telepon genggam, chat room, email, online instant messaging.
9
 

Fakta tersebut merupakan sebuah warning, baik untuk pengguna internet maupun 

                                                           
9
  Steven Sutantro, (Stop Cyberbully), Dunia Maya Bebas Cyberbullying, 

http://teknologi.kompasiana.com/internet/2013/01/21/dunia-maya-bebas-cyberbullying-

526512.html.  Diakses pada tanggal 31 Agustus 2014, pukul. 8.36 Wib 

http://teknologi.kompasiana.com/internet/2013/01/21/dunia-maya-bebas-cyberbullying-526512.html
http://teknologi.kompasiana.com/internet/2013/01/21/dunia-maya-bebas-cyberbullying-526512.html
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pemerintah, bahwa diperlukan suatu tindakan tegas berdasarkan hukum dalam 

menghadapi kasus cyberbullying. Kasus cyberbullying ini bertentangan dengan 

Pasal 27 ayat (3) dan (4), Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga bertentangan dengan KUHP, 

yakni Pasal 369 ayat (1) Tentang Pengancaman dan Pasal 310 KUHP Tentang 

Penghinaan. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pengancaman dan Penghinaan Melalui Internet”. 

 
 

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pengancaman dan penghinaan melalui internet? 

b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana 

terhadap pengancaman dan penghinaan melalui internet? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana dan  

dibatasi pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pengancaman dan penghinaan melalui internet yang mengacu pada KUHP, dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
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Elektronik. Penelitian ini dilakukan di Polda Metrojaya, Jakarta dan dilakukan 

pada tahun 2015.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pengancaman dan penghinaan melalui internet. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui 

internet.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan pandangan ilmu 

hukum pidana agar dapat digunakan sebagai kajian dalam proses pembuatan 

kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan internet. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah untuk : 

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum di Indonesia 

tentang penegakan hukum pidana serta faktor-faktor penghambat dalam upaya 

penegakan hukum pidana terhadap pengancaman dan penghinaan melalui internet, 

untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui 
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internet, serta menjadi salah satu rujukan atau pertimbangan kepada lembaga 

pembuat Undang-Undang. 

 

D.  Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.  Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
10

 

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme 

penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan yang biasa juga diartikan 

pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja 

direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud 

direncanakan melalui beberapa tahap yaitu: 

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang; 

2. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 

dan 

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang 

berwenang.  

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “in abstracto”, 

sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap “in concreto”. Dilihat dari 

suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan tersebut 

                                                           
10

 Ibid, hlm.124. 
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diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu 

kebulatan sistem.
11

 

 

Dalam penulisan skripsi ini, penegakan hukum pidana dapat terwujud melalui 

tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan 

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan 

masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-

undangan pidana untuk mencapai perundang-undangan pidana yang paling baik 

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Pada tahapan ini, 

terbentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum atas kasus-kasus pada penelitian ini. 

 

Penentuan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan merupakan pernyataan 

pencelaan dari sebagian besar warga masyarakat. Barda Nawawi Arief 

mengemukakan, pencelaan mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor 

yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki 

kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa mendatang. 

Jadi tidak semata-mata taat pada ancaman yang menderitakan, melainkan karena 

adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil.
12

 

 

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta 

adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek 

termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi 

                                                           
11

 Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, alumni, 1992, hlm.91. 
12 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana 

Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm.26. 
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masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial 

(social policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial 

(social welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social 

defence policy).
13

 

 

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal 

(hukum pidana) ialah masalah penentuan
14

: 

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 

2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. 

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana 

merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula 

bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang 

dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian 

dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum 

pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana 

(penal policy).
15

 

 

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari 

ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik 

kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan 

tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah 

kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek 

                                                           
13 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 73 
14 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2002,hlm. 32 
15

 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 

240 
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(Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah‚ kebijakan hukum 

pidana‟ dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam 

kepustakaan asing istilah‚ politik hukum pidana ini sering dikenal dengan 

berbagai istilah antara lain penal policy. 

 

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial 

(kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan 

hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan 

hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law 

enforcement policy). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal 

pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.  

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
16

 

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) 

2. Faktor aparat penegak hukum 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung 

4. Faktor masyarakat 

5. Faktor kebudayaan 

 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang diteliti atau diketahui.
17

 Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
16

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 2007, hlm 5 
17

 Soerjono Soekanto, 1986, Op.Cit., hlm.132. 
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A. Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan, 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan 

keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan 

pidana.
18

 

 

B. Pelaku Tindak Pidana 

Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta 

melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP). Tindak pidana menurut 

Simons adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat 

melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh 

orang yang mampu bertanggungjawab.
19

 Berdasarkan hal tersebut maka pelaku 

tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun 

turut serta melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat 

melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang 

yang mampu bertanggungjawab. 

 

C. Pengancaman dan Penghinaan Melalui Internet 

Pengancaman adalah suatu tindakan yang menyatakan maksud (niat, rencana) 

untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau 

                                                           
18

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Adiya Bakti, 1996, hlm. 28. 
19

 Tri Andrisman. Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia), 

Bandar Lampung, Univeristas Lampung, 2011, hlm. 70. 
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mecelakakan pihak lain.
20

 Penghinaan merupakan suatu perbuatan yang 

menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, identik dengan pencemaran 

nama baik. Internet merupakan jaringan besar yang saling berhubungan dari 

jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-

komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi 

yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari 

seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi (mulai dari text, gambar, audio, 

video, dan lainnya ) untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama. Untuk dapat 

bertukar informasi, digunakan protocol standar yaitu Transmision Control 

Protocol dan internet Protocol yang lebih dikenal sebagai TCP/IP.
21

 Berdasarkan 

uraian di atas, pengancaman dan penghinaan melalui internet merupakan suatu 

tindakan yang menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang 

merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mecelakakan pihak lain melalui 

sebuah jaringan yang terhubung dengan jaringan-jaringan lain yang dapat diakses 

oleh siapa pun berupa pesan, gambar atau foto, audio, video dan yang lainnya.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah memahami terhadap isi skripsi ini secara keseluruhan, maka 

diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk 

mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari 

                                                           
20

Yayasan Lembaga Sabda, Pengancam (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 

http://kamus.sabda.org/kamus/pengancam , 2012, diakses pada tanggal 31 AgustuS 2014, 

pukul.22.35 WIB 
21

 Budi Nugroho, Pengertian Internet atau Definisi Internet, 

http://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/, diakses 

pada tanggal 31 Agustus 2014, pukul. 8.10 Wib  

http://kamus.sabda.org/kamus/pengancam
http://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/
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hubungan antara satu bagian dengan satu bagian lainnya secara keseluruhan. 

Sistematikanya sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Pada bagian memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar 

belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian 

yang terdiri antara lain penegakan hukum, pidana, pengancaman, internet, dan  

tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet. 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan 

studi lapangan. 

V. PENUTUP 

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian 

dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan 

penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

skripsi ini. 


