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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Pengertian Kriminologi 

Secara etimologis Kriminologi (Criminology) terdiri atas dua buah kata yang 

berasal dari kata asing, yaitu crimen yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti 

ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang 

kejahatan. Perlu diingatkan bahwa sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 

kejahatan, kriminologi bukanlah senjata untuk berbuat kejahatan tetapi adalah 

sebaliknya untuk menanggulangi kejahatan. Istilah “kriminologi” untuk pertama 

kali digunakan oleh P. Topinard (1830 – 1911) seorang ahli antropologi 

Perancis.
1
 

Gibbs mengidentifikasi bahwa ada empat pertanyaan pokok yang berusaha 

dijawab oleh para kriminolog:
2
 

1. Mengapa kejahatan memiliki tingkatan yang berbacam-macam? 

2. Mengapa kejahatan dikerjakan oleh individu tertentu dan tidak oleh orang 

lain? 

3. Mengapa ada jenis-jenis reaksi terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai 

kejahatan? 

4. Apakah kemungkinan arti dari mengendalikan kejahatan? 

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak 

dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori 

                                                           
1
 Topo Santoso, Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 9 

2
 Gennaro F. Vito, Jeffrey R. Maahs, dan Ronald M. Holmes, Criminology: Theory, Research, and 

Policy, Amerika Serikat: Jones and Bartlett Publisher, 2007, hlmn 17. 
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atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-

akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari 

kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan 

pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam 

masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses 

pembentukan perudang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai 

penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.
3
 

W. A. Bonger (Inleiding to de Criminologie) seorang kriminolog Belanda 

merumuskan kriminologi sebagai berikut: “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan 

yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. Melalui definisi ini, 

Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:
4
 

a. Antropologi kriminil: adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, 

ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang 

jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda. 

b. Sosiologi kriminil: adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 

gejala masyarakat. Pokok persoalan yang di mana letak sebab-sebab 

masyarakat. 

c. Psikologi Kriminil: adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat 

sudut jiwanya. 

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil: adalah ilmu tentang penjahat yang 

sakit jiwa atau uraat syaraf. 

e. Penologi: adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun 

kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang 

berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, 

memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala 

tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Apabila kita kita 

                                                           
3
 Romli Atamasasmita, Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Armico , 1983, hlm 3. 

4
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amatipendapat Edwin Sutherland bahwa kriminologi itu belum merupakan ilmu 

pengetahuan yang berdiri sendiri karena masih didukung dan terdiri dari 

sekumpulan ilmu pengetahuan. Sedangkan Bonger secara jelas menyatakan bahwa 

kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan karena telah memiliki syarat-syarat 

untuk adanya suatu disiplin ilmu pengetahuan.
5
 

Wolfgang berpendapat bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan 

yang berdiri sendiri, terpisah oleh kriminologi telah mempunyai data-data yang 

teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode ilmiah. Suatu 

batasan yang tentang pengertian kriminologi dalam arti luas, secara tegas 

dikemukakan oleh Wolfgang, Savitr dan Johnson dalam The Sociology of Crime 

and Deliquency sebagai berikut: “Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan 

yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa 

keteratuan, keseragaman pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab yang 

berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-

duanya”.
6
 

J. Michael dan M.J Adler (Crime, Law and Criminologie, 1911) berpendapat 

bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala tingkah 

laku dan sifat penjahat, keadaan sekitar dan cara bagaimana penjahat-penjahat itu 

secara resmi atau tak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan 

warga-warga masyarakat. A. E Wood dalam bukunya “Crime and its Treatment, 

Social and Legal Aspects of Criminologie” berpendirian bahwa istilah kriminologi 

                                                           
5
 W.A Bonger, Op.Cit., hlm 25. 

6
 Rusdiyan Nas, Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Situs Jejaring Sosial 

Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Bandar Lampung: UNILA– Skripsi, 2012, hlm 20. 
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meliputi keseluruhan pengetahuan berdasarkan teori atau pengalaman, yang 

bertalian dengan perbuatan jahatdan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari 

masyarakat terhadap perbuatan dan para penjahat.
7
 

Wilhem Sauer (Professor Universitas Munster Jerman) dalam bukunya 

“Criminologie als reine und angewandte Wissenschaft, 1950 Berlin, (kriminologi 

sebagai ilmu pengetahuan yang murni dan praktis), merumuskan bahwa 

kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan 

individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga obyek penelitian 

kriminologi ada dua, yaitu 1. Perbuatan individu (Tat und Tater) dan 2. 

Perbuatan/kejahatan. 

Pendapat yang lebih praktis adalah pendapat dari J. Contant (Element de 

Criminologie) yang memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik 

yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan 

jahat dan penjahat (etiologi). Untuk itu perlu diperhatikan, baik faktor-faktor 

ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.
8
 

B. Pengertian Pencemaran Nama Baik 

Pencemaran nama baik dalam KUHP diatur dalam Bab XVI KUHP tentang 

Penghinaan. Menurut R. Soesilo perbuatan menghina menurut KUHP ada 6 

(enam) macam, yaitu: 
9
 

1. Menista (smaad) pasal 310 ayat (1): Sebuah penyerangan terhadap 

kehormatan yang dapat dicemarkan, sehingga korban merasa malu. 

                                                           
7
 Romli Atmasasmita, Op.Cit. , hlm 48-49. 
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2. Menista dengan surat (smaadaricht) pasal 310 ayat (2): suatu perbuatan yang 

harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan 

tertentu dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui orang 

banyak). Perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan, sehingga perbuatan 

tersebut merupakan perbuatan menista dengan menggunakan surat. 

3. Memfitnah (laser) pasal 311: Apabila soal pembelaan itu tidak dapat 

dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa 

yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak 

disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). 

4. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging) pasal 315: dilakukan di tempat 

umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, 

dalam penjelasan Pasal 315 KUHP mengatakan bahwa jika penghinaan itu 

dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya 

dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, 

masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. 

5. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) pasal 317: suatu perbuatan 

baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan di tempat umum. Perbuatan 

tersebut misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” 

dan sebagainya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan 

perbuatan. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di 

mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau 

ikat kepala orang Indonesia. 

6. Tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking) pasal 318: perbuatan 

yang secara sengaja dan diketahui benar-benar olehnya, bahwa apa yang ia 

adukan kepada penguasa itu tidak benar, sedang pengaduan itu akan 

menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu. 

Sedangkan, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa kejahatan pencemaran 

nama baik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

Pengertian yang termaktub dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik tidak berbeda jauh dengan pengertian kejahatan pencemaran nama baik 

yang ada dalam KUHP. Namun, terdapat sedikit perbedaan antara keduanya. 
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Perbedaan antara Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 adalah:
10

 

1. Pasal 310 KUHP dapat diterapkan sebagai dasar atas delik penghinaan karena 

sifatnya yang generalis, penerapannya pun selain memang dapat berdiri 

sendiri juga dapat dikumulasikan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik merupakan perluasan dari delik pencemaran nama baik 

yang ada di dalam KUHP. 

2. Sanksi pidana dalam Pasal 310 KUHP adalah pidana penjara paling lama  

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,-. Sedangkan 

sanksi pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih berat yakni 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45 UU ITE). 

Pasal 310 KUHP dikenal dengan juga dengan penghinaan dalam arti khusus, yaitu 

karena dalam menyerang kehormatan atau nama baik seseorang lain itu, dengan 

menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Kalau menyerang kehormatan atau nama 

baik seorang saja, tanpa menuduh sesuatu perbuatan, maka perbuatan ini disebut 

penghinaan ringan. Misalny: mengatai orang lain bajingan, sundel, membuat 

gerakan cabul, dan sebagainya.
11

 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, delik 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai delik umum bukanlah 

sesuatu yang baru karena pengaturannya selain terdapat dalam KUHP, juga 

merupakan general principle of law yang diakui secara universal keberadaannya. 

Dengan demikian, keberadaan pasal ini dalam UU ITE merupakan ketentuan sui 

generis sehubungan dengan berkembangnya instrumen baru berupa teknologi 

                                                           
10

www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt512daa708351f/node/lt4a0a533e31979/pembuktian-

penghinaan-lewat-facebook,-perlukah-keterangan –ahli?- diakses tanggal 11-05-2015 jam 11.16 

WIB. 
11

 Tri Andrisman, Delik Tertentu Dalam KUHP, Bandar Lampung: UNILA– Skripsi, 2011, hlmn 

107. 
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informasi dan komunikasi yang memiliki sifat eskalatif berdaya jangkau global 

yang akan tersimpan dan dapat diakses secara luas di jaringan virtual berbasis 

teknologi informasi.  

Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 telah berpendirian bahwa 

nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan 

hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak 

konstitusional setiap orang yang dijamin oleh UUD 1945 maupun hukum 

internasional. 

Internet seperti pedang bermata dua, disarnping memberikan kemaslahatan juga 

dapat dijadikan sebagai sarana perbuatan melawan hukum sehingga keberadaan 

UU ITE menjadi mutlak diperlukan untuk menjadi dasar pemanfaatan Teknologi 

Informasi sekaligus sebagai payung hukum untuk mengatasi berbagai tindakan 

melawan hukum serta pelanggaran-pelanggaran tindak pidana teknologi informasi 

(cyber crime). 

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harkat dan martabat 

setiap orang adalah tak ternilai harganya (immateriil). Pelanggaran terhadap hal 

tersebut dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kepercayaan dari publik 

sepanjang hidupnya, tidak hanya terhadap dirinya sendiri melainkan juga terhadap 

nama baik keluarganya. Banyak relasi, mitra yang akan berpikir kembali untuk 

menjalin kerjasama atau membuat perikatan dengan orang tersebut.Sementara 

pada praktiknya, mekanisme pemulihan kembali atas hak tersebut seringkali 

teramat sulit dilakukan bahkan cenderung tidak proporsional karena tidak ada 

jaminan pemulihan hak yang sepadan baik dari aspek: 



28 
 

1. Ruang; 

2. Waktu; 

3. Dampak/akibatnya.  

Akibat suatu pemberitaan pada suatu ruang dan waktu tertentu telah secara nyata 

langsung menimbulkan multiplier effect (chilling effects) yang bergulir terus tanpa 

kendali sebagaimana layaknya bola salju (snow ball).  

Unsur pencemaran nama baik yaitu kesengajaan, sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya dalam unsur-unsur kejahatan pencemaran nama baik di 

atas. Menurut Satochid Kartanegara, unsur “dengan sengaja” ini merupakan unsur 

subyektif. Dalam pada itu kita mengetahui bahwa unsur subyektif yang berupa 

“opzet” itu hanya ditujukan kepada perbuatan dengan mengeluarkan kata-kata 

dengan sengaja, sedang kata-kata itu mengandung perkosaan atau pelanggaran 

terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.
12

 

"Sengaja" dalam Memorie Van Toelichting diartikan menghendaki (willens) dan 

mengetahui (wettens). Jadi "sengaja" dapat diartikan menghendaki danmengetahui 

apa yang dilakukan. Sehingga pelaku dalam hal ini harus menghendaki perbuatan 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa 

Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik.Sedangkan unsur "tanpa hak" dalam ketentuan 

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum 

(wedderechtelijk) sebagai unsur konstitutif dari suatu tindak pidana-yang lebih 
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spesifik. Pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan 

bertentangan dengan hukum; bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan 

atau tanpa hak. Perumusan unsur melawan hukurn dalam hal ini unsur "tanpa hak" 

dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa 

Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hak dapat dipidana. 

Unsur sengaja berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa 

informasi dan/atau dokumentasi elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik, sedangkan unsur tanpa hakmerupakan unsur 

melawan hukum. Unsur tanpa hak dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang 

melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan 

mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hukum dapat 

dipidana. 

Struktur perbuatan pidana penghinaan dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Tindak pidana penghinaan sebagai rumusan dasar/umum (genus delict): 

Norma hukum pidana tentang penghinaan dimuat dalam Pasal 310 KUHP 

(dihubungkan dengan Pasal 311 dan 315 KUHP).  
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b. Bentuk-bentuk tindak pidana penghinaan, rumusan tindak pidana pokok/utama 

dimuat dalam pasal-pasal: 

i. Delik Aduan: Dimuat dalam Pasal 310-321 KUHP. 

ii. Delik biasa/delik jabatan: Dimuat dalam Pasal 134 KUHP sampai dengan 

179 KUHP. 

c. Bentuk-bentuk penyebarluasan delik penghinaan dilakukan dengan berbagai 

macam cara (modus operandi) baik yang bersifat umum (biasa) maupun yang 

bersifat khusus/tertentu. 

Berdasarkan keterangan Mahkamah Konstitusi, pengertian penghinaan dan 

pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP memuat unsur di muka umum, 

tetapi unsur di muka umum menjadi sulit diterapkan dalam konteks pencemaran 

nama baik melalui internet. Oleh karena itu, diperlukan unsur mendistribusikan, 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang bermuatan 

pencemaran nama baik.   

Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 032K/KR/1974,kesimpulan 

apakah suatu rangkaian kata-kata yang dipergunakan seseorang bersifat menghina 

atau tidak merupakan kesimpulan yuridis. Artinya suatu perkataan dapat 

dikatakan menghina apabila ada suatu kesimpulan yuridis yang diambil oleh 

hakim untuk menyatakannya, karena belum tentu pandangan masyarakat terhadap 

suatu perkataan yang ia anggap menyerang nama baiknya sama dengan 

kesimpulan yuridis yang ditentukan oleh hakim. Apakah suatu kata-kata menurut 

ukuran obyektif hakim menyinggung perasaan, sebab harus diperhatikan sikap 

dan cara mengucapkan suatu perkataan. 



31 
 

Menurut Pasal 19 ayat (1) Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik tertanggal 16 

Desember 1966 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapat 

tanpa campur tangan. Dalam Pasal 19 ayat (2) konvenan ini disebutkan bahwa hak 

ini termasuk mencari, menerima, dan memberikan informasi, terlepas 

pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya 

seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Namun hak tersebut juga 

menimbulkan pembatasan-pembatasan tertentu berupa kewajiban dan tanggung 

jawab khusus. Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) konvenan ini pembatasan-

pembatasan tersebut adalah: 

a. Menghormati hak atau nama baik orang lain. 

b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau moral umum. 

Secara detail dan elaboratif, dengan mengacu kepada Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia (UDHR) dan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 

(ICCPR), syarat-syarat mengenai pembatasan atau pengurangan hak, khususnya 

terhadap hak atas kebebasan berekspresi kemudian diterjemahkan ke dalam 

sejumlah prinsip hak asasi internasional. Prinsip tersebut terdiri dari Prinsip-

Prinsip Siracusa tentang Persyaratan dan Pengurangan Hak dalam Konvenan 

Internasional Hak-hak Sipil dan Politik,
13

 dan Prinsip-Prinsip Johannesburg 

tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses Informasi.
14

 

Keterangan Muzakir sebagai saksi ahli dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-

VII/2009 menyatakan bahwa norma hukum pidana tentang penghinaan dan/atau 
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http://www1.umn.edu/humanrts/instree/siracusaprinciples.html diakses tanggal 9 Juni 2015 jam 

20.11 WIB. 
14
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pencemaran nama baik yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) bukanlah norma 

hukum pidana yang yang berdiri sendiri, melainkan terkait atau bergantung 

kepada norma hukum pidana lain dalam ketentuan hukum pidana umum 

sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Kejahatan Penghinaan, Pasal 310-

Pasal 321 KUHP. Oleh sebab itu, makna dan pengertian penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik tidak boleh ditafsirkan dan dimaknai sendiri, yang berbeda 

dengan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang dimuat dalam 

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.  

Metode penafsiran yang demikian ini merupakan konsekuensi logik dari 

penyusunan norma hukum pidana dalam suatu sistem hukum pidana nasional 

Indonesia, bahwa satu norma hukum pidana menjadi bagian yang tak terpisahkan 

dengan norma hukum pidana lain baik dalam sistem hukum pidana atau sub 

sistem hukum pidana. Norma hukum pidana akan menjadi bermakna apabila 

dihubungkan dengan kesatuannya dengan norma lain dalam sistem hukum pidana, 

yakni mengenai landasan filsafat hukum pidana, nilai hukum dan kepentingan 

hukum yang hendak dilindungi, asas-asas hukum pidana dan maksud dan tujuan 

pelarangan dan penjatuhan sanksi pidana. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka pencemaran nama baik berbasis media 

elektronik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dikategorikan sebagai 

delik aduan seperti yang terdapat di dalam Pasal 310 KUHP. Delik aduan atau 

yang biasa dikenal dengan sebutan klacht delict adalah delik yang dapat diproses 

ketika adanya pelaporan dari pihak korban kejahatan.
15
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C. Pengertian Media Elektronik 

Media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai alat atau 

sarana komunikasi seperti majalah, radio, televise, film, poster, dan spanduk. 

Media elektronik yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu 

perangkat ataupun sistem elektronik yang mengolah atau memproses data atau 

informasi yang diperintahkan dan kemudian disalurkan dalam bentuk gelombang 

digital (digital information).
16

 

Media elektronik (siber) akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang paling 

efektif bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik terhadap seseorang, karena di samping mudah caranya, 

efektif untuk mencapai tujuan, dan mudah untuk menghapuskan jejak atau barang 

bukti, tetapi jika di- download atau di copy serta dimuat dan disebarkan oleh pihak 

lain menjadi tidak bisa/sulit dihapuskan karena telah tersimpan di banyak tempat 

penyimpanan, apalagi ada kebiasaan pembaca yang menyimpan di dalam 

berkaspribadi di komputernya. Pengaturan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat 

menjadi dasar untuk melakukan tindakan preventif dan represifkejahatan 

pencemaran nama baik melalui sarana elektronik. 

Pentingnya pengetahuan terhadap perkembangan media elektronik akan sangat 

membantu dalam membuka paradigma berpikir terhadap besarnya kemungkinan 

disalahgunakannya media elektronik. Oleh karena itu sangat penting untuk 

membuka diri terhadap perkembangan teknologi informasi dan memahami 

pengertian media elektronik itu sendiri. Media elektronik tercangkup dalam suatu 
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sistem elektronik yang digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi 

yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan 

telekomunikasi dan berfungsi untuk merancang, memproses, menganalisis, 

menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Adapun 

beberapa media elektronik yang adalah: 

1. Televisi 

Televisi adalah suatu perangkat yang menyampaikan gambar elektrik yang 

bergerak dengan gabungan antara gambar dan suara yang mencapai baik mata dan 

telinga secara bersamaan dari titik jarak jauh.
17

 

2. Telepon Genggam (Mobile Phone) 

Telepon genggam adalah perangkat nirkabel yang dapat digenggam dan 

memampukan pengguna untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan teks, 

dengan banyak fitur-fitur yang lain. Generasi terdahulu dari perangkat telepon 

genggam hanya dapat digunakan untuk menerima dan melakukan panggilan. 

Telepon genggam terkini dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti 

penjelajah internet, permainan, pemutar video dan sistem navigasi. 

3. Komputer 

Pada dasarnya komputer terdiri atas: 

1. Peranti keras elektronik (hardware). Sistem perangkat keras computer ini 

merupakan peralatan di dalam komputer yang dapat dilihat dan disentuh 

secara fisik. Secara garis besarnya dibagi atas tiga bagian, yaitu:
18
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a. Central Processing Unit (CPU) yang terdiri dari Control Section (CS) 

yang berfungsi mengoordinasi keseluruhan kerja terpadu dari Arithmetic 

Logical Unit (ALU) yang berfungsi sebagai tempat mengolah seluruh 

proses perhitungan matematika yang rumit. 

b. Memory (RAM dan ROM). 

c. Input Output Device seperti keyboard, disket, mouse, dan printer. 

2. Peranti lunak elektronik (software). Sistem lunak elektronik merupakan 

aplikasi dari program computer yang di dalamnya berisi perintah untuk 

melakukan pengolahan data. 

3. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan serta mengatur sistem 

komputer. Dalam pengoperasian sistem komputer tersebut membutuhkan 

prosedur sehingga antara hardware dengan software dapat berjalan selaras, 

serasi, dan seimbang. 

D. Penyebab Kejahatan 

Menurut Syarifuddin Pettanasse sebab-sebab kejahatan itu dapat dicari dari dua 

faktor, yaitu sebagai berikut:
19

 

1.  Sebab-sebab yang datang dari pelaku (sebab-sebab intern). 

a. Hipotesa Atavisme 

Menurut teori ini, sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah karena sudah ada sejak 

lahir. Mendapatkan kembali sifat yang dimiliki oleh nenek moyangnya yang 
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terdekat untuk melakukan kejahatan, maka menurut teori ini sebab-sebab 

kejahatan karena ia dilahirkan untuk berbuat jahat.
20

 

b. Fisik Tubuh (Bodily Psichology) 

Teori ini mengatakan, sebab-sebab kejahatan karena fisik seseorang, sehingga ia 

berbuat jahat atau yang memaksa seseorang untuk berbuat jahat. 

Contoh: Orang yang berbadan besar, kuat dan merasa lebih dari orang lain, maka 

ia sering melakukan kejahatan.
21

 

2.  Sebab-sebab yang datang atau pengaruh dari luar si pelaku kejahatan (sebab-

sebab ekstern). 

a.  Waktu Kejahatan 

Dimaksudkan adalah untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak 

dilakukan karena tempo waktu yang berkembang maka tindakan penjahat akan 

mempengaruhi atau dipengaruhi waktu. 

b. Tempat Kejahatan 

Dimaksudkan adalah bahwa penjahat itu selalu memilih tempat yang 

menguntungkan, misalnya: tempat yang gelap, sunyi, dan jauh dari patrol atau 

penjagaan polisi. 

c. Lingkungan 

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang menjadi sebab-sebab kejahatan atas 

individu atau si penjahat. Adapun sebab-sebab tersebut adalah: 

                                                           
20

W.A Bonger, Op.Cit., 1982, hlm 83. 
21

 Topo Santoso, Op.Cit., hlm 44. 



37 
 

1. Lingkungan Rumah Tangga; 

2. Lingkungan Sekolah; 

3. Lingkungan Masyarakat; 

a. Faktor Ekonomi; 

b. Faktor Sosial.
22

 

E.  Pengertian Penanggulangan Kejahatan 

Serangkaian upaya yang digunakan dalam pencegahan kejahatan, guna untuk 

tidak tercapainya kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang 

berlaku di dalam masyarakat. Penanggulangan kejahatan menurut GP Hoefnagles 

dapat ditempuh dengan:
23 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application). 

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment). 

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan 

melalui media masa (influencing views of society on crime and punishment). 

Untuk kategori pertama dikelompokkan ke dalam upaya penanggulangan 

kejahatan secara represif, sedangkan kedua dan ketiga termasuk upaya 

penanggulangan kejahatan secara preventif. Berbicara tentang kriminal yang 

mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya 

akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan 

yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang 

dapat dijatuhkan, baik berupa pidana maupun tindakan. Sarana kebijakan 
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penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana represif 

(menggunakan hukum pidana).
24

 

Kebijakan penanggulangan kejahatan harus mampu menempatkan setiap 

komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk 

menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat, 

sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam penanggulangan 

kejahatan.
25

Keterlibatan masyarakat ini menurut G. Peter Hoefnagels bahwa: 

“Criminal policy is the organization of social reaction to crime.”
26
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