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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENTRANSMISIAN
MUATAN PENGHINAAN

(Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL)

Oleh

ERIK BUDI DARMAWAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah menimbulkan
berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi
informasi adalah masyarakat lebih mudah dan cepat dalam mengakses informasi,
serta lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat lainnya di belahan dunia,
disamping itu dampak negatifnya adalah tidak terkontrolnya sikap masyarakat
dalam menggunakan aplikas-aplikasi yang dimiliki, sehingga menimbulkan suatu
tindak kejahatan di dunia maya (cyber crime). Salah satu bentuk dari cyber crime
yaitu penghinaan melalui internet. Seperti kasus pentransmisian muatan penghinaan
melalui media sosial twitter. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah
bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pentransmisian muatan penghinaan
dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum
pidana terhadap pentransmisian penghinaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian
deskriptif dan problem identification, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul
kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan
yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan
penelitian. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif, dan prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan
cara studi kepustakaan dan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pentransmisian muatan
penghinaan (Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL). Upaya
penegakan hukum pidana terhadap pentransmisian muatan penghinaan (Studi
Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL) dilakukan dengan diterapkannya
tahap-tahap penegakan hukum yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Faktor-
faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap
pentransmisian muatan penghinaan yaitu faktor Undang-Undang, Undang-Undang



Erik Budi Darmawan
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik batasan masih
sarat dengan muatan standar yang tidak jelas. Faktor penegak hukum, dalam hal ini
aparat penegak hukum khususnya sumber daya manusia Kepolisian masih perlu
pengetahuan yang lebih dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam
proses penyelidikan dan penyidikan. selain itu dari segi kualitas dan kuantitas
penegak hukum itu juga sangat mempengaruhi. Perhatian penegak hukum, secara
khusus Kepolisian lebih berfokus pada kejahatan-kejahatan yang bersifat
konvensional yang banyak menyita perhatian publik. Fakor sarana dan fasilitas,
kurangnya sarana dan fasilitas penunjang diantaranya adalah alat untuk menunjang
proses penyidikan. Faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
hukum. Terakhir faktor kultur atau budaya, media sosial dijadikannya sebuah
wadah untuk bercerita, dan secara tidak langsung masyarakat membawa pribadinya
masuk ke dalam media sosial tersebut, Dengan masuknya pribadi masyarakat ke
media sosial, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan membawa kebiasaan-
kebiasaan, atau membawa perilaku yang mereka dapatkan ke media sosial.

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah perlunya sikap dan tindakan
yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisan dalam
meningkatkan kualitasnya dengan cara lebih memahami tentang kemajuan
teknologi serta dampak yang ditimbulkan. Kemudian penerapan tahap-tahap
penegakan hukum secara maksimal di lapangan dan peran aktif masyarakat dalam
menciptakan kultur yang baik dan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan
bijaksana.

Kata Kunci: Penegakan hukum pidana, pentransmisian, penghinaan
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MOTTO

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak
memanfaatkannyamenggunakan untuk memotong, ia akan

memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

“Hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu
apa-apa.”

(Socrates)

“Sesuatu yang tidak membunuhmu, membuatmu lebih kuat”

(Erik Budi Darmawan)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan,
limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa,

rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang
yang akan selalu berharga dalam hidupku:

Bapak (Dalimin, S.Pd.,M.M): Bapak yang tidak

pernah berhenti mendoakan anaknya, mengingatkan untuk sholat dan mengaji.

Bapak yang menjadi tempat diskusiku. Penghilang kesedihanku,

penyemangatku, dan guru terbaikku selama ini..

Ibu (Papriyanti, S.Pd): Ibu yang selalu sabar, terimakasih atas segala cinta, kasih

sayang yang amat sangat tulus untukku. Doa yang selalu Ibu panjatkan untuk

kebaikan dan kebahagianku.

Kakak (Linda Susilawati, S.H., M.H): Kakak yang selalu memberi nasihat,
motivasi, dan segala bentuk dukungannya.

Terkasih (Hidayah Bekti Ningsih): yang telah membantu dengan kasih
sayangnya dalam perjuanganku selama ini.

Almamaterku Tercinta



SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana

Hukum pada Jurusan Hukum Pidana. Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum

Pidana Terhadap Pentransmisian Muatan Penghinaan (Studi Putusan Nomor:

354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL)”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan

skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Firganefi , S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran

hingga skripsi ini dapat selesai.

4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah telah

banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat,

hingga skripis ini dapat selesai.

5. Ibu Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik

yang telah telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,



motivasi, dan nasihat,dan bantuannya selama proses pendidikan penulis di

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah

memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat

berharga hingga skripsi ini dapat selesai.

7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan

ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga

skripsi ini dapat selesai.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan

ilmu kepada penulis selama menempuh studi.

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.

10. Jepri Syaifullah, S.H., M.H Penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung,

M. Rama Erfan, S.H., M.H Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,

Syamsul Arief, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang telah

memberikan izin dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang berharga,

atas kerjasama yang baik selama penelitian berlangsung.

11. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Dalimin, S.Pd., M.M. dan Ibu

Papriyanti, S.Pd yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada

penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras

mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka.

12. Kakakku Linda Susilawati, S.H., M.H yang senantiasa mendoakan dan

memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil menyelesaikan studi maupun

kedepannya.



13. Kekasihku Hidayah Bekti Ningsih, yang senantiasa menemani setiap hariku dan

perjalananku dengan doa, kasih sayang, perhatian, semangat,cinta,waktu dan

dukungan yang tidak pernah henti dan selalu sabar,selalu setia menemani

sampai saat ini dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Sahabat tercinta Naga Hitam: Achmad Fachrurrachman, Ahmad Sawal, Andre

Renaldy.T, Andi kurniawan, Edius Pratama, Ade Oktariatas K.Y, Ahmad

Medika Yustisi, Dimas Abimayu, Firdaus Perdede, Agus Pidarta, Abdul

Rahman, Ferdi Arianto, yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan

mencurahkan keluh kesah yang ada.

15. Seluruh sahabat perjuangan MH13: Fernando Nara Sendi, Harry Putra

Pamungkas, Herzegovianto, Fernando Hamonangan, Denis Eka Pratama, Andri

Irawan, Dwi Nopri Cahyanto, Gibran Sanjaya, Havez Annamir, Hermawan

Sutanto, Hendi Gustarianda, Johan Sitorus, Kania Kadafi, Komang Noprizal,

Cristwo A. Barus, Lazuardi Ramadhan, Lukman Akbar, Lyan Ramadhan, M.

Yudhi Guntara, M. Aditya Malvin, Yosef Caroland, yang telah memberikan

semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

16. Saudara-saudara KKN Desa Sukamulya, Ibrohim, Lovvi Malino, Tiwi

Puspitasari, Ahcmad Fachrurrachman, Mentari Pertiwi, Mentariasih Maulida,

terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan

yang sangat membekas.

17. Seluruh teman-teman angkatan 2013 terutama Jurusan Pidana 2013 atas

bantuan, dukungan dan kerjasamanya.



18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu penulis

menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan

dukungannya.

19. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang

telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang

yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah

memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima

kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah

diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah

dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung,  Februari 2017

Penulis,

ERIK BUDI DARMAWAN



DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ................................................ 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................... 7

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ................................................ 8

E. Sistematika Penulisan .................................................................... 15

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .......................................... 16

B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum ................................................. 22

C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana ......... 25

D. Pengertian Penghinaan Melalui Internet dan
Undang-Undang yang Mengatur ................................................... 30

E. Dasar Hukum Penghinaan Melalui Internet .................................. 33

III.METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah ...................................................................... 36

B. Sumber dan Jenis Data .................................................................. 37

C. Penentuan Narasumber .................................................................. 38

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ............................... 39

E. Analisi Data ................................................................................... 40



IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pentransmisian

Muatan Penghinaan (Studi Putusan Nomor:
354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL) ................................................... 42

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Pentransmisian Muatan Penginaan (Studi Putusan
Nomor:354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL)........................................ 69

V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan ........................................................................................ 78

B. Saran .............................................................................................. 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, telah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan 

atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tersebut harus 

ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.1 

 

Salah satu sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan kesejahteraan masyarakat 

sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 

pemanfaatan teknologi, khususnya komunikasi dan informasi yang lazim dikenal 

dengan istilah ICT (Information and Communication Technology) secara aman, 

optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan warga negara Indonesia. 

                                                           
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 



2 

 

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dalam dasawarsa terakhir mempengaruhi 

segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, budaya, dan politik. Di 

beberapa negara ada yang menggunakan momen perkembangan TI ini sebagai basis 

dan revolusi industri dan kebangkitan ekonomi, yang pada saatnya nanti akan 

membawa perubahan drastis kehidupan ekonomi rakyatnya. 

 

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi selain memberikan 

manfaat bagi kemaslahatan masyarakat juga telah mengubah baik perilaku 

masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa 

batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara 

signifikan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi 

pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan 

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana 

efektif bagai perbuatan melawan hukum.2 

 

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat modern, salah satunya Indonesia, 

internet telah menjadi instrumen yang begitu penting dalam waktu yang relatif 

singkat. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Pada 2009, menurut data 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet berada 

di kisaran angka 30 juta, angka tersebut naik tajam pada 2013 menjadi 71,19 juta 

pengguna. Secara keseluruhan, sampai dengan tahun 2013, bila melihat tingkat 

penetrasinya, pengguna internet di Indonesia mencapai 28,29% dari total populasi. 

                                                           
2 Maskun, Kejahatan Cyber Crime, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.29. 
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APJII memprediksi sampai tahun 2015, pengguna internet di Indonesia bisa 

melonjak sampai dengan angka 139 juta pengguna.3 

 

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. 

Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang 

mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun- tahun terakhir ini 

penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang 

menyatakan bahwa kebanyakan penggunaan intenet di Indonesia baru sebatas untuk 

hiburan dan percobaan.4 

 

Pengguna internet yang semakin besar memunculkan masalah baru bagi 

masyarakat, karena dalam kehidupan di masyarakat tidak pernah terlepas dengan 

adanya interaksi satu sama lain. Internet membuka peluang yang lebih luas bagi 

interaksi sosial dan konflik, sehingga muncul kejahatan pencemaran nama baik 

berbasis media elektronik sebagai akibat interaksi dan konflik yang terjadi di dalam 

masyarakat. 

 

Pemanfaatan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya merupakan sebuah 

bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara beraktifitas dalam 

bidang apapun. Sejak diakuinya pernyataan bahwa aktifitas manusia dalam 

berbagai bentuknya yang telah menyebabkan kemunculan dan aplikasi hukum atau 

pembuatan beberapa standar untuk mengatur aktifitas tersebut, nampak jelas bahwa 

teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum. 

                                                           
3 http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html diakses pada 22 

September 2016 pukul 12.40 WIB 
4 Asril Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.1. 
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Saat ini dapat dikatakan bahwa media internet di Indonesia tidak ubahnya seperti 

rimba raya yang tidak mempunyai aturan hukum, seseorang dapat saja menghujat, 

menghina, mencaci maki dan merusak nama baik pihak lain tanpa takut akan 

adanya tindakan hukum. Maka Pemerintah Indonesia telah membuat dan 

menetapkan peraturan hukum yang mengatur tentang Infomasi dan Transaksi 

Elektronik dalam suatu bentuk peraturan perundang- undangan, yaitu Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.5 

 

Salah satu penyalahgunaan internet adalah penghinaan yang dilakukan seseorang 

terhadap pihak lain melalui media sosial atau dapat disebut sebagai 

(pentransmisian). Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan 

lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan bila hal atau keadaan itu 

adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang 

merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. 

 

Kasus baru-baru ini yang terjadi adalah kasus Yulianus melalui akun Facebook dan 

juga Twitter miliknya menyebarkan sebuah foto Presiden Joko Widodo yang duduk 

bersama artis Nikita Mirzani. Di dalam foto itu terdapat tulisan (Kata-kata yang 

tidak pantas untuk diucapkan). Kalimat yang menjadi tagar itu kemudian dituliskan 

Yulianus sebanyak 200 kali. Kalimat itulah yang dianggap polisi mengandung 

unsur penghinaan terhadap Presiden Jokowi Dodo. Yulianus atau yang biasa 

dipanggil Ongen pun dijerat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Aatas perbuatannya itu, Yulianus 

                                                           
5 http://www.gresnews.com/berita/tips/1354188-aturan-hukum-pencemaran-nama-baik-di-jejaring-

sosial/0/ diakses pada tanggal 22 September 2016, Pukul 15.00 WIB  

http://www.gresnews.com/berita/tips/1354188-aturan-hukum-pencemaran-nama-baik-di-jejaring-sosial/0/
http://www.gresnews.com/berita/tips/1354188-aturan-hukum-pencemaran-nama-baik-di-jejaring-sosial/0/
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diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).6 

 

Kronologis kasus tersebut adalah pada tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 

19.50WIB Terdakwa Yulianus Paonganan alias @ypaonganan als Yulian 

Paonganan dengan menggunakan akun twitter Ongen#Jalamangkara @ypaonganan 

memposting 1 (satu) buah foto Joko Widodo dan 1 (satu) buah foto Nikita Mirzani 

dan menuliskan status dengan (kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan) Status 

ini telah dibaca / diretweets oleh 200 followers. 

 

Pada 15 Desember 2015 sekitar jam 10.53 Wib terdakwa Yulianus Paonganan Alias 

@Ypaonganan als Yulian Paonganan dengan menggunakan akun facebook 

https://www.facebook.com/ypaonganan mengupload gambar foto Joko Widodo 

dan Nikita Mirzani dan menuliskan status dengan (kata-kata yang tidak pantas 

untuk diucapkan). Atas perbuatannya tersebut Yulianus Paonganan diancam pidana 

melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor: 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

Penghinaan merupakan tindakan pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (1) dan (3) yaitu:7 

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan. 

3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

                                                           
6Sabrina Asril, Siapa.Yulianus Paonganan Penyebar Foto Jokowi Nikita Mirzani, 

http://nasional.kompas.com/read/2015/12/18/20282941/Siapa.Yulianus.Paonganan.Penyebar.Foto.

Jokowi-Nikita.Mirzani.?page=all, di akses pada tanggal 22 September pukul 13.00 WIB 
7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

http://nasional.kompas.com/read/2015/12/18/20282941/Siapa.Yulianus.Paonganan.Penyebar.Foto.Jokowi-Nikita.Mirzani.?page=all
http://nasional.kompas.com/read/2015/12/18/20282941/Siapa.Yulianus.Paonganan.Penyebar.Foto.Jokowi-Nikita.Mirzani.?page=all
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Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

 

Kasus yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada 1 (satu) kasus 

penghinaan yang di lakukan oleh Yulianus Paonganan terhadap Joko Widodo dan 

Nikita Mirzani berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL. Alasan mengapa penulis mengangkat kasus 

tersebut karena kasus tersebut penulis nilai dapat mewakili berbagai kasus 

penghinaan yang lainnya meski tidak memiliki kesamaan pola dan perbuatan serta 

dalam putusan tersebut dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan terdakwa 

bebas dari tahanan. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ”Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pentransmisian Muatan 

Penghinaan (Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL)” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, 

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pentransmisian muatan 

penghinaan (Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL)?  

2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap 

pentransmisian muatan penginaan (Studi Putusan: Nomor 354/Pid.Sus/2016 

/PN JKT.SEL)? 
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2. Ruang Lingkup 

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

dibatasi pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang mentransmisikan 

muatan penghinaan yang mengacu pada KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan berdasarkan putusan perkara 

Nomor 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL). Penelitian ini dilakukan di Polda Lampung 

Direktorat Kriminal Khusus (Subdit Cyber Crime), Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dilakukan pada tahun 2016. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelittian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pentransmisian muatan 

penghinaan (Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL) 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap 

pentransmisian muatan penginaan (Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN 

JKT.SEL) 

 

2. Kegunaan Penelitain 

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara 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. 
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b. Secara 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 penghinaan melalui internet, untuk memperluas 

pengetahuan dan wawasan penulis tentang penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet, serta menjadi 

salah satu rujukan atau pertimbangan kepada lembaga pembuat Undang-Undang. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, 

dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.8  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:9 

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

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

                                                           
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm.77. 
9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002, hlm.173. 



9 

 

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

berwenang. 

Pada skripsi ini penulis menggunakan teori penegakan hukum yang lebih berfokus 

di tahap aplikasi tanpa mengesampingkan tahap formulasi dan aplikasi. 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 diharapkan 

merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan 

sistem.10 

 

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 

                                                           
10 Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: alumni, 1992, hlm.91. 
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kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa 

mendatang11. 

 

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).12 

 
Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal 

(hukum pidana) ialah masalah penentuan13: 

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).14 

 

                                                           
11 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana 

Penjara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996, hlm.26. 
12 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73 
13 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 32 
14 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 

240 
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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 

(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. 

 

Masalah penegakan hukum tidak semudah yang terlihat adanya keterbatasan-

keterbatasan baik dari sisi hukum materiil yang dapat diterapkan, berbagai 

kelemahan dalam hukum acara yang berlaku, kuantitas dan kualitas aparat penegak 

hukum yang belum memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang 

dalam upaya penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto,15 penegakan hukum 

bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga 

faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:  

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan 

hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum 

itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal 

berlakunya kaedah hukum. 

 

                                                           
15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1993, hlm.8. 
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2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa 

penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan 

kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.  

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak 

mungkin menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam 

menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 

5) Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilai- nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 

semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 

menegakannya.  
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Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan 

keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam 

masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak 

termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk 

melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.  

 

2. Konseptual 

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan 

kumpulan anti-anti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam 

penelitian normatif maupun empiris.16 

 

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan 

penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan 

konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam 

penafsiran dalam beberapa istilah.  

Istilah-istilah yang dimaksud adalah: 

 

1. 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.17 

                                                           
16 Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Pres, 1986, hlm.124. 
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Adiya Bakti, 1996, hlm.28. 
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2. Tindak Pidana 

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.18  
 

 

3. Pentransmisian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa Pentrasmisian adalah 

perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau 

meneruskan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan memanfaatkan 

teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik).19 

 

4. Muatan Penghinaan 

Muatan penghinaan adalah 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bandar Lampung: Univeristas Lampung, 2011, hlm.70. 
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan 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, tindak Pidana, penghinaan 

melalui internet, dan dasar hukum 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. 



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief, sebagaimana dikutip Heni

Siswanto adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan

keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat

manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan

merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang

merupakan perwujudan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945; (b)

keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum,

keadilan  dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban,

ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Heni Siswanto, pada

hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan in

abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem

(penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang

kebijkaan pembangunan nasional (national development). Ini berarti bahwa

penegakan hukum pidana in abstracto (pembuatan/perubahan UU; law making/law

reform) dalam penegakan hukum pidana in concreto (law enforcement) seharusnya



17

bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional

(bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan

keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam

masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk

melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu

sebagai berikut:20

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept)

yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut

ditegakkan tanpa terkecuali.

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept)

yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan

sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang

muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena

keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana- prasarana,

20 Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku
Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi
Universitas Indonesia, 1997, hlm.25.
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kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang- undangannya dan

kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui

proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah

suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai

pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas,

yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam

undang- undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan

larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat

dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada

orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.21

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara

Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar

masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang

berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan

hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar- dasar dan aturan-

aturan untuk:

21 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm.15.
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1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi

barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah

diancamkan;

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan

tersebut.22

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, pengertian hukum pidana adalah hukum

yang memuat peraturan- peraturan yang mengandung keharusan dan larangan

terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-

kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang

merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa

hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru,

melainkan hanya mengatur pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan

terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Proses penegakan hukum tidak dapat di lakukan secara menyeluruh (total

enforcement), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang

telah memenuhi rumusannya dapat dilakukan penuntut di pengadilan. Tidak

dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri,

22 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta:
Bina Aksara, 2002, hlm.1.
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misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat di

proses.23

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengahruh kuat

aliran legisme, yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah

undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang sehingga yang dapat

menghapuskan sifat melawan hukum adalah undang-undang.

Hukum menurut Hans Kelsen merupakan tata aturan (order) sebagai suatu sistem

aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak

menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang

memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya

memperhatikan satu aturan saja.24

J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H. menjelaskan bahwa

hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan

tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan- badan

resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat

diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.25

23 Erna Dewi, Firganefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan),
Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013, hlm.50.
24 Jimly Asshiddiqie, Ali Safa‟at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press,
2012, hlm.13.
25 Suprapto Achmad, Pengertian Hukum Menurut Soerjono Soekanto dan Menurut Para Ahli,
http://supraptoachmad.blogspot.com/, 2013, diakses pada tanggal 17 Agustus 2016, pukul 12.24
Wib.
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Hukum Pidana menurut Mezger merupakan aturan hukum, yang mengikatkan

kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa

pidana.26 Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi

kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana

dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum

pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-

masa yang akan datang.27

Dalam upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:28

1) Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinannya adalah bahwa tidak
terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undagan mengenai
bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan
antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau
hukum kebiasaan.

2) Mentalitas petugas yang menegakan hukum. Penegak hukum itu sendiri
meliputi antara lain, hakim, polisi, jaksa, petugas pemasyarakatan, dan
seterusnya.

3) Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum.
4) Kesadaran hukum, kepatuhan dan perilaku warga masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai

tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari

politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap

26 Tri Andrisman, Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia), Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm.6.
27 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2002, hlm.109.
28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada 1983, hlm.36.
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aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum

pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula

disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum

pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai

dari Kepolisisan sampai Pengadilan. Lalu tahap ekseskusi, yaitu tahap penegakan

(pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.29

B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor atau komponen penegakan hukum pidana terdapat 3 (tiga) faktor

atau komponen yaitu:

1) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-

fungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Faktor-faktor penegak

hukum meliputi:

a) Badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif.

b) Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan,

Penasehat Hukum dan Pengadilan.

c) Aparat pelaksana pidana.

2) Faktor Nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum

pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana,

demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa urgennya

kedudukan nilai dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang baik.30

29 Shafrudin, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.4.
30 Op.Cit. hlm.5-6.
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3) Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus

merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya

suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak

hukum, sedangkan baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada

baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.31

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

adalah sebagai berikut:32

a) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Semakin baik suatu peraturan hukum, maka akan semakin baik pula

penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik, atau rumitnya suatu peraturan

hukum, maka akan semakin sulit pula hukum untuk ditegakkan. Secara umum,

peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis,

sosiologis, dan filosofis.

b) Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas

kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat

31 Op.Cit. hlm.13-14.
32 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1993, hlm.8.
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keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang

diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional,

sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya,

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan elektronik. Kemudian

perangkat keras itu sendiri merupakan fasilitas pendukung, seperti alat-alat yang

canggih serta memadai dan mengikuti perkembangan kejahatan yang terjadi di

dalam masyarakat saat ini. Dengan adanya peningkatan pendidikan pada

kepolisian dan peningkatan sarana atau fasilitas secara menyeluruh, maka

penegakan hukum dapat berjalan dengan sempurna.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian

di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya

mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator

berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang

menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan bersikap apatis serta menganggap

tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat

sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam

penegakan hukum.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar

bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti
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bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis

pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus

dilakukan, dan apa yang dilarang.

C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang

dikemukakan oleh para sarjana yaitu33:

a. Pompe

1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan

karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan

undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi barangsiapa melanggar

larangan tersebut.

c. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

hukuman pidana.

33Tri Andrisman, 2011, Op. Cit, hlm.70.
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Saat memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum

terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran

aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana

(tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya

suatu perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat dipertanggung

jawabkannya si pembuat (criminal responsibility atau mens rea).34

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-

tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-

undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang

tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah

bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu

dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.35

Moeljatno penganut pandangan dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan

pidana atau tindak pidana sebagai berikut:36

1. Perbuatan (manusia)

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Sedangkan untuk dapat dipidana, maka sesorang yang melakukan tindak pidana

harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur

34 Ibid
35 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000,
hlm. 79
36Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta:
Bina Aksara, 2002, hlm.55.
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pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya atau pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

a) Kesalahan

b) Kemampuan bertanggungjawab

c) Tidak ada alasan pemaaf.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada

perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan

pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-

benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya

pada umumya dijatuhi pidana. Apakah inkongkrito orang yang sedangkan

melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah hal yang lain dari

pengertian perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

1) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

2) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

3) diadakan tindakan penghukuman37

Unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa

seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman

(pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti

perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.  Walaupun

37 Ibid. hlm.56.
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mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan bertentangan dengan Undang-undang

selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan

perihal syarat-syarat yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya

pidana.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang

masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku II adalah pelanggaran. Dalam setiap

rumusan ternyata ada unsur-unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan,

yaitu mengenai tingkah laku perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal

351 KUHP (Penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang

dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak

dicantumkan adalah mengenai unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab.

Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik mengenai objek

kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat

diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

1) unsur tingkah laku

2) unsur melawan hukum

3) unsur kesalahan

4) unsur akibat konstitutif

5) unsur keadaan yang menyertai

6) unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat jenis-jenis tindak pidana yang tercantum pada KUHP, yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, perbedaan kejahatan dan

pelanggaran secara kualitatif yaitu, kejahatan adalah Rechtsdelicten, artinya

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Misalnya pembunuhan,

pencurian. Sedangkan pelanggaran adalah Wetdelicten, artinya perbuatan yang

disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang- undang

menyebutnya sebagai delik.

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang. Sedangkan delik materiil perumusannya dititik beratkan kepada

akibat yang tidak dikehendaki.

3. Delik Commissionis, Delik Ommissionis, dan Delik Commissionis per

Ommissionis Commisa.

a. Delik commissionis merupakan pelanggaran terhadap larangan, misalnya

pencurian, penggelapan, penipuan.

b. Delik ommissionis merupakan pelanggaran terhadap perintah, misalnya

tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan.

c. Delik commossionis per ommisionis commissa merupakan pelanggaran

larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

4. Delik dolus (kesengajaan).

5. Delik tunggal (dilakukan satu kali).

6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus,
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7. Delik aduan dan bukan delik aduan.

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya.

9. Kejahatan ringan.

10. Pelanggaran

D. Pengertian Penghinaan Melalui Internet dan Undang-Undang Yang
Mengatur

Penghinaan menurut Pasal 310 KUHP yaitu:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

menuduhkan sesuatu hal, 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 rupiah.”

Penghinaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dalam praktiknya telah

mengalami berbagai evolusi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Penghinaan merupakan tindakan pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (1) dan (3) yang berbunyi:38

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.

1) Setiap Orang 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.

38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
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Seiring lahirnya berbagai jenis website dan media sosial di dunia maya, para pelaku

penghinaan melakukan aksinya melalui media sosial di dunia maya, cara tersebut

bisa disebut dengan penghinaan melalui internet.

Menurut kamus Merriam-Webster, penghinaan melalui internet atau lebih dikenal

dengan sebutan cyberbullying berarti bentuk “ancaman” atau “serangan” yang

dilakukan seseorang terhadap orang lain yang disampaikan melalui pesan

elektronik lewat media.39 Sedangkan Cyber Bullying Research Centre, Penghinaan

secara singkat didefinisikan sebagai “willful and repeated harm inflicted through

the use of computers, cell phones, and other electronic devices.” Dimana menurut

Cyber Bullying Research Center unsur-unsur dari Penghinaan ini meliputi

“willful” yang berarti perilaku atau tindakan yang disengaja, “repeated” yang

berarti diulang-ulang dan mencerminkan sebuah pola perilaku, bukan hanya

berupa satu insiden tunggal yang terjadi, dan kemudian “harm” yang memiliki arti

sebagai sebuah ancaman, kejahatan, atau tindakan yang menyakiti yang ditujukan

pada korbannya, dan yang terakhir adalah unsur “computers, cell phones, and other

electronic devices” yang merupakan sebuah media yang dipakai untuk melakukan

tindakan penghinaan ini, hal ini yang kemudian juga merupakan suatu hal yang

membedakan penghinaan ini dari penghinaan biasanya.40

Permasalahan penghinaan ini kemudian menjadi semakin kompleks dikarenakan

para korban-korban dari penghinaan ini cenderung memilih untuk diam dan tidak

39 Seteven Sutantro, http://teknologi.kompasiana.com/internet/2013/01/21/dunia-maya- bebas-
cyberbullying-526512.html, diakses pada tanggal 17 Agustus 2016, pukul 12.50 Wib
40 Sameer Hinduja & Justin W. Patchin, 2009, Cyber Bullying Research Center: Cyber Bullying
Fact Sheet, What You Need To Know About Online Aggression. Hal 1 diunduh dari
http://www.cyberbulyying.us/cyberbullying_fact_sheet.pdf
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melaporkan kejadian yang menimpa mereka pada orang tua maupun kerabat

mereka. Tindakan yang cenderung memilih untuk diam ini disebabkan oleh adanya

trauma secara emosional yang mereka alami, yang kemudian trauma ini cenderung

mendorong para korban untuk berpikir bahwa kejadian yang menimpa mereka

tersebut pada dasarnya diakibatkan oleh kesalahan mereka sendiri. Selain itu, juga

terdapat kecenderungan untuk diam yang diakibatkan oleh adanya ketakutan akan

kemungkinan aktifitas online atau penggunaan telepon seluler mereka akan

dibatasi, dan dampak-dampak psikologis ini cenderung lebih berbahaya dibanding

yang berbentuk fisik seperti dampak yang ditimbulkan penghinaan pada

umumnya.

Penghinaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Australian Federal Police (AFP)

mengidentifikasikan setidaknya terdapat tujuh bentuk penghinaan, yaitu:

1. Flaming (perselisihan yang menyebar), yaitu ketika suatu perselisihan yang
awalnya terjadi antara dua orang atau lebih (dalam skala kecil) dan kemudian
menyebarluas sehingga melibatkan banyak orang (dalam skala besar) sehingga
menjadi suatu kegaduhan dan permasalahan besar;

2. Harrasment (pelecehan), yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain
dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang
bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam;

3. Denigration (fitnah), yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang
bertujuan merusak reputasi orang lain;

4. Impersonation (meniru), yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang
lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat
rahasia;

5. Outing and trickery (penipuan), yaitu upaya seseorang yang berpura-pura
menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain
tersebut atau pihak ketiga;

6. Exclusion (pengucilan), yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau
mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau
komunitas atas alasan yang diskriminatif;

7. Cyber-stalking (penguntitan di dunia maya), yaitu upaya seseorang menguntit
atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi
orang lain tersebut.
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Akibat yang ditimbulkan dengan adanya penghinaan yaitu menurut Australian

Federal Police (AFP), akibat-akibat dari penghinaan terhadap seseorang antara

lain adalah:41

1. Rasa amarah;
2. Rasa malu;
3. Rasa takut;
4. Performa buruk di sekolah / kuliah /dalam pekerjaan;
5. Hilangnya rasa percaya diri;
6. Keinginan untuk membalas dendam melalui Penghinaan yang serupa;
7. Menyakiti diri sendiri, bahkan keinginan untuk bunuh diri.

Akibat-akibat dari penghinaan tersebut tidak hanya terjadi secara satu per satu,

dimana dapat pula terakumulasi dan dapat berakibat depresi, bahkan berakibat fatal

seperti bunuh diri.

E. Dasar Hukum Penghinaan Melalui Internet

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari penghinaan, maka harus ada produk

hukum sebagai suatu alat kontrol pelaku tindak pidana pengancaman dan

penghinaan melalui internet. Produk hukum ini berupa sanksi pidana yang

bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mengembalikan pelaku tindak pidana

tersebut ke dalam masyarakat dalam keadaan yang lebih baik dan mencegah pihak

lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun tujuan pemidanaan

selengkapnya yaitu:

a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma
hukum demi pengayoman masyarakat;

b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadi orang baik dan berguna;

c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat.

41 Ibid.
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d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.42

Hukum pidana menjadi pilihan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak

pidana dan dilihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, maka hukum pidana dalam

kasus ini mempunyai peran yang cukup besar dalam mencegah, menanggulangi,

mengurangi, menekan angka perkembangan, dan bahkan memberantas kasus

penghinaan.

Di Indonesia sendiri pelaku dapat dijerat menggunakan Pasal-Pasal yang terdapat

pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008,

yaitu:

Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.

(3) Setiap Orang 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.

Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan hukuman yang terdapat

dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

42 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit
UNDIP, 2001, hlm.75.
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Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang

mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:
(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang

menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi
Informasi yang menimbulkan kerugian.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak
yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan
Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:
(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik

hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun

hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut

pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah,

yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara

menganalisisnya.43

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua

pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan

mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan

lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan

yang akan diteliti, yaitu Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pentransmisi-

an Muatan Penghinaan (Studi Putusan: Nomor 354/Pid.Sus/2016/PN

JKT.SEL)

43 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers : Jakarta, 2004, hlm.1.
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b. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti

data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna

mengetahui kenyataan yang terjadi dalam praktek. Peneliti melakukan

wawancara dengan aparat penegak hukum serta akademisi untuk mendapat

gambaran tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku

tindak pidana penghinaan melalui internet.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh

peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagi

pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung

memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain

atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi

literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-

catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh

dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan

kepustakaan.44

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan pada saat penelitian

dilakukan.

44 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm.65.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 j.o Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-

penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-leteratur ilmu

hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta

bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari

para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas

objek yang diteliti.45 Narasumber ditentukan secara purposive yaitu penunjukan

langsung narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data lapangan, dengan

anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini.

45 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.175.
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Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 Orang

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang : 1 Orang

3. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus : 1 Orang

pada Polda Lampung

4. Dosen pada Fakultas Hukum Unila : 1 Orang

bagian Hukum Pidana

Total jumlah Narasumber : 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan

mmetode wawancara (interview) secara langsung dengan responden yang harus

direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka

dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban yang

bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperleh data sekunder, yaitu dengan cara

mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
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2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang

didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada

umumnya dilakukan dengan cara46 :

1. Identifikasi data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul

apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan

permasalahan.

2. Klasifikasi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur,

berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistemasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka

sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

E. Analsisi Data

Pada kegiatan penulisan skripsi ini, analisis terhadap data sekunder dilakukan

dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang bersangkutan dengan

penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungannya

dengan faktor-faktor terjadinya tindak pidana pengancaman dan penghinaan

melalui internet serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam

penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui

internet.

46 Ibid.
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Sedangkan terhadap data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif,

yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari

hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan

umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun

data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu

suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang

kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan 

oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu: 

 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pentransmisian muatan penghinaan (Studi 

Putusan Nomor: 354/Pid. Sus/2016/PN. JKT. SEL), pentransmisian muatan 

penghinaan merupakan perbuatan yang melanggar peraturan,yang mana 

perbuatan tersebut diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Putusan 

Nomor: 354/Pid. Sus/2016/PN. JKT. SEL hakim menyatakan surat dakwaan 

penuntut umum batal demi hukum dan membebaskan terdakwa dari tahanan. 

 

Surat dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan tanggal, sehingga 

bilamana mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka surat 

dakwaan tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil dari 

suatu surat dakwaan. Oleh sebab itu hakim menyatakan dalam Putusan Nomor: 

354/Pid. Sus/2016/PN. JKT. SEL menyatakan surat dakwaan penuntut umum 

batal demi hukum dan membebaskan terdakwa dari tahanan. 

 

Penegakan hukum pidana terhadap pentransmisian muatan penghinaan dapat 

dilakukan dengan pendekatan non penal (preventif), melalui sosialisasi Undang-
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Undang, khususnya Undang-Undang yang berkaitan tentang penghinaan yaitu 

Undang-Undang ITE. Pada proses tersebut termasuk pada tahap formulasi, 

dimana tahap formulasi merupakan tahap penetapan sanksi oleh pihak yang 

berwenang. Agar penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pentransmisian muatan penghinaan melalui internet lebih maksimal penerapan 

tahap penegakan hukum harus berlanjut hingga tahap aplikasi yang merupakan 

tahap pemberian sanksi oleh pihak yang berwenang serta tahap eksekusi yang 

merupakan tahap dimana pelasanaan sanksi dilakukan oleh pihak yang 

berwenang.  

 

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pentransmisian Muatan 

Penginaan (Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL), antara lain: 

a. Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik batasan masih sarat dengan muatan standar yang 

tidak jelas, misalnya pada interpretasi suatu penghinaan dan kesusilaan serta 

masih kurang sosialisasi sehingga masyarakat dalam menggunakan media 

elektronik belum mengetahui batasan-batasannya. 

b. Penegak Hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum harus meningkatkan 

kualiats dan kuatintas. Aparat penegak hukum khususnya sumber daya 

manusia Kepolisian masih perlu pengetahuan yang lebih dalam bidang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan. 

c. Sarana dan Fasilitas, kurangnya sarana dan fasilitas penunjang. Dalam 

proses pencarian alat bukti untuk membuktikan suatu perakara tersebut, 

penyidik harus ke Mabes Polri, mengingat alat yang belum tersedia di kantor 
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mereka. Hal ini melemahkan penegakan hukum pidana tersebut dalam 

menanggulangi tindak pidana penghinaan mealui internet khususnya pada 

tahap penyidikan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan 

saran: 

1. Perlunya penerapan teori penegakan hukum yang berlaku, yaitu tahap formulasi, 

aplikasi dan eksekusi oleh aparat penegak hukum guna memaksimalkan kinerja 

dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat luas. Kemudian peningkatan 

kualitas dari aparat penegak hukum dengan cara diberikannya pemahaman yang 

mendalam tentang kemajuan teknologi serta dampak yang diberikan sehingga 

aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan 

maksimal, dengan begitu tujuan akhir penegakan hukum dapat tercapai. 

2. Pemerintah di harapkan mengkaji Pasal-Pasal karet dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perlunya 

peran aktif pemerintah dalam proses sosialisasi terhadap Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan 

di jaman modern kini media elektronik sangat dekat penggunaannya dengan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan sebagian besar 

masyarakat kita akan hukum.  
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