
 

 

 

 

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK 

TERHADAP PUBLIK FIGUR  MELALUI MEDIA SOSIAL  

DAN MEDIA MASSA 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

NURUN NAZMI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

ABSTRAK  

 

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK 

TERHADAP PUBLIK FIGUR  MELALUI MEDIA SOSIAL  

DAN MEDIA MASSA 

 

Oleh 

NURUN NAZMI 

 

Pencemaran nama baik dilihat dari KUHP dapat diistilahkan sebagai penghinaan 

atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara 

menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud 

tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak), yang dimaksud dengan 

“menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang 

diserang biasanya merasa „malu‟. „Kehormatan‟ yang diserang disini hanya 

mengenai kehormatan tentang „nama baik‟, bukan „kehormatan‟ dalam lapangan 

seksual.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah 

yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-

pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. 

 

Ketentuan Pidana pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh haters 

melalui media sosial dan media massa diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 

tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 

KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk 

dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang.  

Perbedaan ketentuan pidana pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh 

haters dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Di 

dalam KUHP pencemaran nama baik atau penghinaan diatur didalam Pasal 310 

dan 311 sedangkan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

yang merupakan peraturan khusus dari KUHP sebagaimana asas hukum lex 

spesialis derogate legi lex generalis diaturnya mengenai pencemaran nama baik di 

dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE menyatakan setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 



Nurun Nazmi 

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman 

Hukuman Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa dan Media 

Sosial, adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 

27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Mengenai keterkaitan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pasal-pasal dalam 

KUHP tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, khususnya dalam Pasal 

310 dan Pasal 311 KUHP. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuntutan masyarakat di negara demokrasi terhadap keterbukaan informasi 

semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media 

elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan 

teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan 

menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah 

satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah 

perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar 

kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, 

nilai-nilai baru, dan sebagainya.
1
 

 

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta 

dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang 

memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang 

berbasiskan teknologi informasi (cybercrime) seperti, tindak pidana pencemaran 

nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya.  

 

Belakangan  marak  diberitakan  tentang  tuduhan  pencemaran  nama baik oleh 

berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di mailing list (milis),   

                                                           
1
 Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom,  Cyber Law Aspek Hukum Teknologi 

Informasi, ,PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 3. 
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meneruskan   (forward) email, melaporkan korupsi,  memberitakan peristiwa di 

media, mengungkapan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.
2
 

 

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan 

(smaad) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni : 

Ayat (1) : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan 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 denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” 

 

Ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,  

dipertunjukkan  atau  ditempel  di  muka  umum,  maka  diancam karena 

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan 

atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah” 

 

Ayat (3) : “Tidak merupakan pencemaran atau  pencemaran tertulis, jika 

perbuatan  jelas  dilakukan  demi  kepentingan  umum  atau  karena  terpaksa 

untuk membela diri” 

 

 

Pencemaran nama baik dilihat dari KUHP dapat diistilahkan sebagai penghinaan 

atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara 

menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud 

tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).
3
 R. Soesilo menerangkan apa 

yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik 

seseorang”. Yang diserang biasanya merasa „malu‟. „Kehormatan‟ yang diserang 

disini hanya mengenai kehormatan tentang „nama baik‟, bukan „kehormatan‟ 

dalam lapangan seksual.
 4

 

 

 

                                                           
2
 www.pencemaran nama baik/ancaman-pencemaran-nama-baik-mengintai.htm, diakses tanggal 

18 Mei 2016 
3
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap  Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm 226 
4
 Ibid, hlm 226 

http://www.pencemaran/
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Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang 

masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik 

pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya  

dengan  badan  hukum,  pada  hakikatnya  tidak  mempunyai  kehormatan, tetapi 

KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil 

Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, 

atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.
 5

 

 

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap 

pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. 

Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada 

pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama 

baik melalui media elektronik diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:  

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. Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah 

berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, 

dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data 

pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi 

yang bersangkutan. 

 

 

                                                           
5
 Leden Marpaung,  Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 47. 
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Seperti halnya kasus pencemaran nama baik yang menimpa Prita Mulyasari  

dengan  rumah sakit Omni Internasional. Berawal pada tanggal 15 Agustus 2008, 

pada saat itu prita mengirimkan email yang berisi keluhan atas pelayanan  yang  

diberikan  pihak  rumah  sakit  ke customer_care@banksinarmas.com  dan  

kepada  kerabat  nya  yang  lain dengan judul “Penipuan Omni Internasional 

Hospital Alam Sutera Tangerang”. Pada tanggal 30 agustus 2008 prita kembali 

mengirimkan isi email nya tersebut kepada pembaca detik.com. Rumah sakit 

Omni Internasional yang membaca isi email prita tersebut langsung 

mengajukan gugatan pidana ke direktorat reserse criminal khusus. Prita 

Mulyasari ditahan di lapas wanita Tangerang dan harus diadili di Pengadilan  

Tangerang  terkait kasus pidana yang dilaporkan oleh rumah sakit omni 

internasional. Pihak Rumah Sakit Omni International tidak bisa terima keluhan 

Prita yang dikirim ke temannya lewat email karena dianggap telah mencemarkan 

nama baiknya.
6
 

 

Dasar penahanan Prita adalah karena ia dianggap melanggar Pasal 310 

KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan ancaman hukuman enam tahun 

penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Pada 29 Desember 2009 silam, Majelis hakim PN 

Tangerang memutus bebas Prita Mulyasari dari tuntutan jaksa 6 bulan penjara. 

Alasan utama membebaskan Prita karena unsur dakwaan pencemaran nama baik 

tidak terbukti. Dimana pada saat itu jaksa menuntut prita pidana penjara selama 6 

bulan. Kemudian jaksa melakukan banding dan kasasi. Tanggal 30 juni 2011 

mahkamah agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum, dengan demikian 

prita dinyatakan bersalah di tingkat kasasi. Kasus penahanan yang menimpa Prita 

                                                           
6
 http://www.indosiar.com/fokus/karena-kirim-email-prita-ditahan_80556.html, diakses tanggal 14 

Mei 2016. 

mailto:customer_care@banksinarmas.com
http://www.indosiar.com/fokus/karena-kirim-email-prita-ditahan_80556.html
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Mulyasari memunculkan gelombang protes serta dukungan dari para blogger, 

praktisi  teknologi  informasi,  hukum,  hingga para politisi, dan  pejabat  negara. 

Sampai tanggal  5  Juni 2009 dukungan  terhadap  Prita di  Facebook hampir 

mencapai 150 ribu anggota, begitu pula dukungan melalui blog yang disampaikan 

para blogger terus bertambah setiap harinya.
7
 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, Satjipto Raharjo  selaku Guru Besar 

Emeritus  Sosiologi  Hukum  Undip  Semarang,  mengkaji  kasus  Prita Mulyasari 

dengan pendekatan sosiologi hukum. Prita Mulyasari adalah perempuan biasa, ibu 

rumah tangga, ibu dari dua anak balita yang berusia tiga tahun dan satu tahun tiga 

bulan. Prita bukan koruptor, atau penjahat. Namun hanya tersandung email 

ia harus  berurusan  dengan  polisi,  jaksa,  bahkan  masuk  tahanan.  Perempuan  

itu hanya  ingin  cerita  kepada  teman-temannya  mengenai  layanan  rumah  sakit 

terhadap dirinya melalui email.
8
 

 

Judul email Prita terkandung tuduhan kepada RS Omni Internasional karena telah 

melakukan penipuan dan media yang digunakan untuk menyampaikan yaitu dunia 

maya sehingga penggunaan UU ITE menjadi relevan. Dalam UU ITE itu dibuat 

antara lain untuk memberikan semacam hak untuk mengumumkan informasi. 

Justru Prita tersandung saat berbagi informasi dengan teman-temannya.
9
 

 

Selain permasalahan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari 

terhadap RS Omni Internasional, kasus pencemaran nama baik juga terjadi pada 

                                                           
7
 http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Sakit_Omni_Internasional, diakses tanggal 14 Mei 2016. 

8
 Satjipto Raharjo, Berhukum dengan Nurani,  Kompas,  2009  dalaam   www.kompas.com,  

diakses tanggal 24 April 2010. 
9
 Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi Kasus  Prita Mulyasari, 

RinekaCipta, Jakarta, 2009, hlm 13. 

http://id.wikipedia.org/wiki/5_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Sakit_Omni_Internasional
http://www.kompas.com/
http://www.kompas.com/
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Publik figur yang dilakukan oleh haters melalui sosial media. Kehadiran media 

sosial, seperti Facebook, Twitter, Blog, Path, BBM, dll., membawa perubahan 

yang sangat radikal dalam berkomunikasi. Apalagi media sosial tsb. dapat dilihat 

melalui telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) yang setiap orang bisa 

memiliknya. Dampak negatifnya, apresiasi sebagian orang terhadap etika ber-

media sosial sangat rendah karena tidak ada regulasi yang langsung meng-

intervensi. Selain itu sosialisasi terkait dengan aturan main agar tetap pada koridor 

hukum juga tidak ada sehingga masyarakat pun menganggap media sosial sebagai 

“cerobong asap”. Akibatnya, sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika 

memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak 

lain, seperti menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, menyebarkan kabar 

bohong, dll. 
10

 

 

Salah satu kasus pencemaran nama baik publik figur yang pernah terjadi melalui 

media sosial adalah masalah antara Farhat dan Dhani timbul pada pertengahan 

2013, dipicu oleh tweet Farhat di Twitter mengenai kecelakaan mobil yang 

menimpa putra bungsu Dhani, AQJ, dan menelan tujuh korban jiwa dan luka-

luka. Tak terima putranya mendapat kicauan seperti itu, Dhani akhirnya memilih 

untuk melaporkan mantan suami Nia Daniaty tersebut ke Polda Metro Jaya 

dengan tuduhan pencemaran nama baik. Artis musik Ahmad Dhani (43) bersama 

kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah akan menuntut balik pengacara Farhat 

Abbas secara perdata dengan total kerugian Rp 200 miliar. Emosi Ahmad Dhani 

sempat terpancing ketika menjadi saksi dalam sidang kasus pencemaran nama 

baik yang diduga dilakukan Farhat Abbas. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan 

                                                           
10

 http://baranews.co/web/read/kasus.status.di.media.sosial.yang.berujung.ke.ranah.hukum, diakses 

tanggal 26 Mei 2016 

http://baranews.co/web/read/kasus.status.di.media.sosial.yang.berujung.ke.ranah.hukum
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Farhat dan kuasa hukumnya sempat membuat kuping musisi berkepala plotos itu 

panas. Apalagi ketika disinggung tentang pertanyaan soal kecerobohan Dhani 

yang membiarkan anak ketiganya, Abdul Qodir Jaelani (13) menyopir mobil 

sendiri dan menyebabkan kecelakaan maut tujuh orang tewas. Akibatnya Dhani 

sempat berteriak di ruang sidang karena tersulut emosi. Rupanya, hal itu 

merupakan salah satu taktik Farhat untuk membuktikan bahwa Dhani adalah ayah 

yang ceroboh. Mantan suami Nia Daniati itu mengklaim, akibat pertanyaan itu 

hati Dhani jadi tak nyaman.
11

 

 

Selain kasus di atas, ada contoh kasus pencemaran nama baik yaitu hater Bella 

shofie jadi tersangka kasus pencemaran nama baik. Laporan Bella terhadap Alvin 

berawal dari puluhan video parodi yang dibuat Alvin yang diduga berisi 

penghinaan terhadap Bella. Video itu dibuat karena Alvin merasa kecewa 

terhadap pernyataan Bella mengenai logat atau dialek salah satu suku. Atas kasus 

ini Alvin pun dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP, serta 

Pasal 45 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
12

 

 

Pencemaran nama baik melalui media massa dapat dilihat dari kasus  aktivis anti 

korupsi, Ronny Maryanto, dengan hukuman percobaan atas dakwaan pencemaran 

nama politisi Partai Gerindra Fadli Zon. Terdakwa dikenai sanksi pidana 

hukuman 6 bulan penjara percobaan 10 bulan, Ronny melanggar Pasal 310 KUHP 

tentang pencemaran nama melalui komentarnya di sejumlah media massa, yang 

menyatakan Fadli Zon melakukan politik uang dengan cara memberi uang kepada 

pedagang dan pengemis di pasar saat berkampanye untuk pasangan Prabowo-

                                                           
11

 http://www.sapujagat.com/pencemaran-nama-baik-farhat-abbas-keburukan-ahmad-dhani 
12

 http://jabar.tribunnews.com/2015/12/07/hater-bella-shofie-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-

nama-baik 
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Hatta pada Pilpres 2014 lalu.
13

 

 

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif 

yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat 

untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
14

 Pertanggungjawaban pidana 

hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan  tindak  pidana.  

Dapat  dicelanya  si  pembuat  justru  bersumber  dari celaan yang ada pada tindak 

pidana yang dilakukan si pembuat. Oleh karena itu, ruang lingkup 

pertanggungjawaban pidana mempunyai kolerasi penting dengan struktur tindak 

pidana. 

 

Suatu  perbuatan  dipandang  sebagai  tindak  pidana  merupakan  cerminan 

penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan 

tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya 

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi 

terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak‟ suatu perbuatan tertentu.
15

 

 

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud 

untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Jadi 

pertanggungjawaban hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak 

pidana. Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu 

harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. 

Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakanya apabila 

                                                           
13

 https://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/10/063752508/didakwa-cemarkan-nama-fadli-zon-

aktivis-divonis-bersalah 
14

 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68. 
15

 Ibid, hlm 68. 
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tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan 

sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: Perbandingan Ketentuan Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap 

Publik Figur oleh Haters Melalui Media Sosial dan Media Massa. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik 

terhadap publik figur oleh haters melalui media sosial dan media massa? 

2. Apakah yang membedakan ketentuan pidana pencemaran nama baik terhadap 

publik figur oleh haters dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP)? 

3. Mengapa ancaman hukuman pidana pencemaran nama baik melalui media 

massa lebih berat daripada media sosial. 

 

C. Ruang Lingkup Masalah 

Dalam setiap penulisan karya ilmiah perlu ditegaskan mengenai ruang lingku 

masalah yang akan di uraikan sehingga jelas batasannya, karena tanpa adanya 

ruang lingkup yang jelas maka masalah tersebut sulit untuk dikaji. Oleh karena itu 

di dalam penulisan skripsi ini batasan masalah yang terkait adalah Bagaimana  

proses penyelesaian perbuatan pencemaran nama baik melalui internet dan 

Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik 

melalui internet dan media massa. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik 

terhadap publik figur oleh haters melalui media sosial dan media massa 

b. Untuk mengetahui perbedaan ketentuan pidana pencemaran nama baik 

terhadap publik figur oleh haters dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c. Untuk mengetahui ancaman hukuman pidana pencemaran nama baik 

melalui media massa dan media sosial 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini bagi penulis merupakan salah 

satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain itu dalam 

melakukan penelitian ini  manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang Hukum  Pidana,  dan  dapat  menambah  

literatur  terutama yang berkaitan dengan untuk mengetahui 

pertanggung jawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik 

melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

2) Melatih dan mempertajam daya analisis  terhadap  persoalan  

dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan 

zaman dan teknologi terutama untuk mengetahui pertanggung 
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jawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media 

elektronik dikaitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, 

terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam 

perkembangan hukum pidana untuk mengetahui pertanggung 

jawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media 

elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

2) Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat  digunakan  

oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, 

maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum 

Pidana. 

 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis 

Teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu : 

a. Teori Kesalahan Korban. 

Teori kesalahan korban dikembangkan oleh Angkasa dan kawan-kawan 

dalam Salim H.S, Angkasa berpendapat bahwa model penjatuhan pidana 

harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara   adil   agar 

mendukung putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Model yang 
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dimaksud adalah sebagai berikut:
16

 

1) Untuk penjatuhan pidana harus memenuhi syarat pemidanaan yang 

meliputi unsur perbuatan dan orang. 

2) Apabila   kedua   syarat   tersebut   telah   terpenuhi   maka   dapat 

dilakukan pemidanaan terhadap pelaku dan tindak pidana, namun 

sebelumnya harus dipertimbangkan di luar syarat pemidanaan yaitu 

aspek korban dan aspek pelaku. 

3) Setelah semua syarat tersebut diatas terpenuhi, maka pemidanaan 

dapat diputuskan. Jenis dan lamanya pidana dijatuhkan dikolerasikan 

dengan terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan serta aspek korban dan 

pelaku. 

 

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korban mempunyai tanggung 

jawab fungsional, yakni secara aktif menghindar untuk menjadi korban 

dan tidak memprovokasi serta memberikan konstribusi terhadap 

terjadinya  tindak  pidana.  Mengacu  pada konsep  tersebut,  korban  pun 

dapat memiliki andil dalam terjadinya viktimisasi dan sudah selayaknya 

demi keadilan korban pun dapat dipertanggungjwabkan dan 

dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.
17

 

 

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggunjawaban pidana dilakukan atas asas hukum „tiada pidana tanpa 

kesalahan‟. „Tiada pidana‟ disini berarti bisa dimaksudkan tiada 

pertanggungjawaban pidana.   Mengingat pertanggungjawaban pidana 

                                                           
16

 Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 160. 
17

 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47. 
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hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga 

tersirat „tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.‟. 

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu 

pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan 

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang 

sedekimian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan 

perbuatan tadi. Kesalahan   dalam   pertanggung jawaban   pidana   

berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan 

bahwa salah satu unsur esensial  delik  ialah  sifat  melawan  hukum  

(wederrechtelijkheid) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu 

pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau 

seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan 

hukum.
18

 

 

Ada  pandangan  yang  memandang  kesalahan  bagian  dari  sifat 

melawan hukum. Ajaran feit materiil dapat  dipandang sebagai  ajaran 

yang menempatkan kesalahan sebagai melawan hukum. Kesalahan 

seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang 

dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak 

pidana yang bersifat melawan hukum.
19

 

 

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan   

merupakan   tanda   utama   dalam   menentukan   adanya kesalahan pada 

pelaku pidana.  Rumus Frank berbunyi : “sengaja apabila suatu akibat 

                                                           
18

 Ibid, hlm. 55. 
19

 Dwija Priyatno, Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di 

Indonesia, Utomo, Bandung, 2004, hlm 133. 
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yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan  yang  

bersangkutan  dilakukan  sesuai  dengan  bayangan  yang lebih dahulu 

telah dibuat tersebut”. 
20

 

 

Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat 

melawan hukum. Tindak pidana yang perwujudannya khusus, yaitu  

percobaan  dan  penyertaan,  hanya  dapat  dipertanggungjawabkan 

terhadap pembuatnya, apabila dilakukan dengan sengaja,
21 Yaitu apabila 

si pelaku menghendaki dan mengetahui hal tersebut pada waktu 

melakukan perbuatan pidana. 

 

Pertanda kesalahan yang lain, secara teknis hukum pidana disebut dengan 

kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat 

eksepsional. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan 

pembuatnya, dapat dicela.
 22

 

 

Moeljatno  mengatakan  bahwa  kealpaan  adalah suatu struktur yang   

sangat   “gecompliceerd”, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan 

dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada 

keadaan batin orang itu.
 23

 

 

Pasal 310 KUH Pidana, mneyatakan: 

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik 

seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan 

                                                           
20

 Ibid, hlm. 133 
21

 Chairul Huda, Op.Cit, hlm 108. 
22

 Ibid, hlm 111. 
23

 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 177. 
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dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum 

karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“ 

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 

dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu 

dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara 

selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 4.500,- 

 

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat 

dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 

KUHP. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan 

kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, 

sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, 

hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) 

UU ITE adalah Konstitusional. 

 

2. Kerangka Konseptual 

a. Perbandingan pidana 

Perbandingan pidana  diartikan  sebagai  suatu  perbedaan kewajiban 

untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri 

seseorang yang telah dirugikan dari masi-masing aturan yang berlaku.
24

 

 

b. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

                                                           
24

 Rouscoe  Pound,  An  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law  dalam  Romli  

Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar-Maju, Bandung, 2000, hlm 65. 
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Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang 

menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan 

ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan 

melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan 

nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat 

orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.
25

 

c. Media Elektronik 

Media elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik atau  

elektromekanik  energi  untuk  pengguna  akhir (penonton)  untuk 

mengakses konten. 

d. Informasi Elektronik 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE: 

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 

foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic 

mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode 

akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. 

e. Transaksi Elektronik. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE: 

“Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik 

lainnya”. 

                                                           
25

 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm 89. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Media_(communication)&usg=ALkJrhiUwOVGluLw_o2JmXIZi2adcznrOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/End-user&usg=ALkJrhimzGGg4zd3focbWWhAlFoNuDlixA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/End-user&usg=ALkJrhimzGGg4zd3focbWWhAlFoNuDlixA
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami isi dari skripsi ini, maka diuraikan secara garis 

besar masing-masing Bab dan akan penulis susun secara sistematis yang 

merupakan uraian-uraian yang dikemukakan sehingga tersusun sampai Bab V. 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau 

teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian pengertian dan jenis-

jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidanan dan tindak pidana pencemaran 

nama baik. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari tipe 

penelitian, jenis data dan bahan hukum, prosedur pengumpulan data, prosedur 

pengolahan data dan analisis data 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan pembahasan tentang cara pembuktian tindak pidana pencemaran 

nama baik melalui media sosial dan perbedaan ketentuan pidana pencemaran 

nama baik terhadap publik figur oleh haters dalam Undang-Undang Nomor 11 
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Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkaian dari pembahasan pada Bab-

Bab sebelumnya dan beberapa saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Perbandingan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dan Media 

Masaa 

 

1. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Social  

Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan 

yang luar biasa, karena sedemikian pesatnya, pada gilirannya manusia, yang 

kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya, termasuk 

perkembangan internet. Perkembangan internet juga membuat dan melahirkan 

media baru yang kita sebut bersama sebagai media sosial. Media sosial bisa 

diartikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, 

wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk 

media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. 

Berkembangnya media baru ini seakan berbanding lurus dengan pelanggaran dan 

kejahatan yang terjadi di dalamnya, salah satunya percemaran nama baik atau 

penghinaan yang melalui wadah media sosial seperti yang baru-baru ini terjadi di 

Provinsi Bengkulu yakni kasus dugaan penghinaan oleh Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) terhadap kepala daerah melalui media sosial (medsos) Facebook (FB). 

 

Pencemaran nama atau penghinaan baik lewat sosial media telah menjadi 

fenomena yang marak terjadi di jejaring sosial dalam beberapa tahun belakangan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Blog


20 

ini. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang 

menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pencemaran nama baik melalui 

jaringan internet dalam perkembangannya sudah dapat di kategorikan sebagai 

kejahatan yang mengkawatirkan. 

 

Sebagian masyarakat menganggap bahwa itu hanyalah bentuk kebebasan 

berbicara yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), tapi masyarakat yang 

lainnya justru melihat ini adalah sebuah bentuk provokasi atau pencemaran nama 

baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya atau 

pelanggarnya. Terlepas dari pro dan kontra tersebut sebenarnya hukum lewat 

produk-produk hukumnya telah mengatur mengenai pencemaran nama baik lewat 

media sosial ini di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga diatur secara umum di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

 

Di dalam KUHP pencemaran nama baik atau penghinaan diatur didalam Pasal 310 

dan 311 sedangkan didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

yang merupakan peraturan khusus dari KUHP sebagaimana asas hukum “lex 

spesialis derogate legi lex generalis” diaturnya mengenai pencemaran nama baik 

di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE menyatakan 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 27 ayat (3) UU ITE telah menegaskan bahwa pasal tersebut merupakan 

delik aduan yang juga di dukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
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50/PUU-VI/2008. Ini dapat diartikan perkara dapat diproses hukum jika ada aduan 

dari pihak yang dihina karena tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang 

secara hakikatnya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan (yang terkena 

penghinaan atau pencemaran nama baik), dengan kata lain, korbanlah yang dapat 

menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau 

Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama 

baiknya. Menurut pakar Cyber Law Josua Sitompul ada 3 hal yang harus 

diperhatikan sebuah konten di media sosial dikatakan sebuah penghinaan atau 

pencemaran nama baik. Pertama, harus ada kejelasan sebuah identitas seseorang 

yang dicemarkan nama baiknya merujuk kepada pribadi tertentu. Kedua, identitas 

itu bias berupa foto, user name, riwayat hidup atau informasi lainnya yang 

menyangkut seseorang. Ketiga, identitas itu walaupun bukan identitas asli tetapi 

diketahui oleh umum merujuk kepada identitas korban bukan orang lain. Namun 

bisa tidaknya sebuah kata atau kalimat dikatakan mencemarkan atau menghina 

nama baik seseorang atau badan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik tidak pernah didefinisikan secara baik. Hal ini karena 

pemaknaan dan penafsiran mengenai pencemaran dan penghinaan memiliki arti 

yang relatif. Untuk membuktikan adanya pencemaran dan penghinaan secara 

lebih akurat kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau 

badan hukum, biasanya Aparat Penegak Hukum akan menggunakan ahli bahasa 

atau ahli ilmu sosial lainnya yang berhubungan dengan substansi kata atau kalimat 

tersebut. 
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Sedangkan untuk ketentuan pidana atas terlanggarnya Pasal 27 ayat (3) diatur di 

dalam BAB XI mengenai Ketentuan Pidana yang terlihat di Pasal 45 yang 

menyatakan bahwa 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). Kasus pertama dalam perkara ini dapat 

kita lihat di dalam kasus pencemaran nama baik oleh seorang jurnalis bernama 

Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang kepada Alvien Lie seorang anggota DPR 

melalui blog pembaca Kompas, selanjutnya kasus Prita Mulyasari yang sempat 

ditahan di penjara khusus wanita Tangerang selama 3 minggu karena emailnya 

yang mengeluhkan layanan buruk dari dokter dan Rumah Sakit swasta Omni 

International Tangerang. 

 

Bercermin pada 2 kasus pencemaran nama baik atau penghinaan diatas, 

hendaknya sebagai seorang pengguna media sosial harus lebih waspada dalam 

mengunggah apa saja pada akun media sosial di internet agar tidak berbuah 

pelanggaran atau kejahatan. Dampak positifnya dengan adanya aturan ini 

masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitas di media sosial, 

karena meraka akan lebih selektif melakukan memposting di akun media sosial 

sedangkan untuk dampak negatifnya 

 

Efektifitas mengenai aturan ini tentunya harus kita lihat di dalam dua sisi yakni 

pengaturan dan penegakannya (law enforcement), mungkin dari segi aturan, 

perumusan Pasal mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah 

cukup bagus dan baik, sedangkan penegakan hukumnya sangat bergantung pada 
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tiap-tiap kasus yang dimana berbeda-beda dengan tetap mengedepankan prinsip 

keadilan bagi masyarakat. Seharusnya manusia sebagai pengguna jaringan internet 

perlu memperhatikan etika dan moral dalam beraktivitas menggunakan jaringan 

internet, karena tidak menutup kemungkinan manusia dalam menggunakan 

jaringan internet tidak memerhatikan etika dan moral sehingga dapat merugikan 

orang lain. 

 

2. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Masa 

Pencemaran nama baik melalui media massa merupakan salah satu bentuk khusus 

dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan 

melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada 

pula yang mengatakan sebagai penghinaan tetapi melalui media cetak seperti 

Koran, majalah, dln 

 

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau 

kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu 

dilihatdari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga 

ukurannyaditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat 

tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. 

 

Dalam penjelasannya, R. Soesilo  mengatakan  bahwa tuduhan  ini  harus 

dialamatkan kepada orang - perorangan, jadi,  tidak  berlaku  apabila yang  merasa  

terhina ini adalah  lembaga atau  instansi,  namun apabila tuduhan  itu 

dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak 

orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), 

maka sang penuduh tidak dapat dihukum.  
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Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah memberikan legalitas 

atas kemerdekaan pers di tanah air, berkenaan dengan tugas-tugas jurnalistiknya. 

Selain itu, sebagai “kaum profesional”, wartawan dituntut untuk patuh terhadap 

UU No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam hal pemberitaan, 

pemberitaan pers sering digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina 

dan tidak mempunyai nilai berita. Dalam skripsi ini, permasalahan yang akan 

dibahas adalah bagaimanakah pengaturan hukum terhadap kemerdekaan pers di 

Indonesia, serta bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan 

kepada media massa terhadap pemberitaan yang berindikasi adanya delik 

pencemaran nama baik ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, serta 

kaitannya dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dalam memperoleh 

data untuk penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu mengumpulkan bahan-bahan teori dari kepustakaan seperti bahan 

hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No. 40 Tahun 

1999, serta bahan hukum sekunder dan tersier lainnya. Pengaturan hukum 

terhadap kemerdekaan pers di Indonesia terdapat dalam UU No.40 Tahun 1999. 

Selain itu, terdapat juga dalam UUD 1945, Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998, 

UU No. 9 Tahun 1998, serta Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia 

(General Declaration on Human Rights). Dalam hal pertanggungjawaban pidana 

media massa terhadap pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran 

nama baik diatur dalam Pasal 18 UU No.40 Tahun 1999, di mana ayat (1) 

mengatur tentang setiap orang yang menghambat insan pers dalam menjalankan 

fungsinya. Sedangkan ayat (2) dan (3) mengatur tentang perusahaan pers, di mana 

pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda. Saran yang dapat diajukan 
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adalah bahwa UU No. 40 Tahun 1999 masih memiliki banyak kelemahan 

sehingga perlu diadakan perubahan / direvisi oleh pihak legislatif, aparat penegak 

hukum, insan pers dan masyarakat, sehingga UU Pers dapat menjamin kebebasaan 

pers yang bertanggungjawab dan mampu mewujudkan keadilan bagi semua pihak, 

baik terhadap pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat 

 

3. Pidana dan Pemidanaan 

a. Pengertian Pemidanaan 

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa yang telah 

melakukan tindak pidana, terlebih dulu harus dapat memenuhi syarat 

pembuktian untuk dapat dilakukan pemidanaan atas diri terdakwa, dan 

pidana yang dijatuhkan karena berhubungan dengan perbuatan-perbuatan 

yang diancam pidana telah terlebih dulu tercantum dalam undang-undang, 

hal ini sesuai dengan asas legalitas. 

 

Salah satu sumber hukum pidana di Indonesia adalah KUHP, yang terdiri 

dari tiga buku: 

1) Buku I, memuat Ketentuan Umum (Algemen Leerstrukken) yang 

terdiri dari 9 Bab mulai Pasal 1-103 KUHP. 

2) Buku II, memuat tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 Bab mulai 

Pasal 104-448 KUHP. 

3) Buku III, memuat tentang Pelanggaran, yang terdiri dari 9 Bab mulai 

Pasal 489-569 KUHP. 

 

Menurut Mezger seperti dikutip Soedarto, pengertian hukum pidana adalah 

aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi 
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syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada 

dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. 

1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu Dengan “perbuatan 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan 

yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian 

pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat 

dipidana” atau disebut “perbuatan jahat” (verbrechen atau crime). Oleh 

karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, 

maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, 

ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. 

2) Pidana Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 

syarat- syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini 

juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel, 

masznahme). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar 

memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku 

jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 

10KUHP.  

 

Perbuatan yang dinamakan tindak pidana di samping harus memenuhi 

rumusan undang-undang, juga harus bersifat melawan hukum. Sifat 

melawan hukum ada dua jenis yaitu: 

1) Sifat melawan hukum formil, yang berarti suatu perbuatan bersifat 

melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan 
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sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan 

hukumnya perbuatan itu harus berdasarkansuatu ketentuan undang-

undang. 

2) Sifat melawan hukum materiil, yang berarti suatu perbuatan itu 

melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam undang-undang 

saja, tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak 

tertulis.  

 

Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila 

perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat 

melawan hukum. Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana dapat 

dipidana apabila terdapat kesalahan yang meliputi mampu 

bertanggungjawab serta adanya kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). 

Disamping perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat 

melawan hukum, maka untuk penjatuhan pidana yang menitikberatkan 

pada perbuatan masih disyaratkan bahwa tidak ada alasan pembenar. 

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan 20 sifat melawan 

hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu 

menjadi perbuatan yang patut dan benar. 

 

Dalam hal pemidanaan, ilmu pengetahuan hukum pidana mengadakan 

pembedaan antara dapat dipidananya suatu perbuatan dan dapat dipidanya 

si pembuat. Hal ini sesuai dengan syarat pemidanaan, seperti digambarkan 

oleh Soedartosebagai berikut: 
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1) Memenuhi rumusan undang-undang 

2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) 

3) Kesalahan 

a) Mampu bertanggungjawab 

b) Dolus atau Culpa (tidak ada alasan pemaaf). Untuk dapat 

dipidananya seseorang selain perbuatan melawan hukum dan tidak 

ada alasan pembenar, maka pada diri orang itu harus ada 

kesalahan. Menurut Soedarto, kesalahan mempunyai tiga arti, 

yaitu: 

(1) Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat 

disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam 

hukum pidana”, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya 

(verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya. 

(2) Kesalahan dalam arti bentuk, arti kesalahan (schuldnorm) yang 

berupa: 1. Kesengajaan (dolus,opzet,vorsal, atau intention) atau 

2. Kealpaan (culpa, onachrzaamheid)natatigheid, fahrlassigheid 

atau negligence). Ini pengertian kesalahan yuridis. 

(3) Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (culpa) seperti 

yang disebutkan dalam b.2 diatas.Pemakaian istilah 

Syarat Pemidanaan Pidana 

 

Perbuatan 

 

Orang 

 

Pidana 
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“kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan 

digunakan saja istilah “kealpaan”. 

 

Apabila ketiga unsur itu ada maka orang yang bersangkutan 

bisadinyatakan bersalah atau mempunyai kemampuan bertanggungjawab 

sehingga bias dipidana. Kemampuan bertanggungjawab dengan singkat 

diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat. 

Ketentuan tentang arti bertanggungjawab dirumuskan dalam Pasal 44 

KUHP sebagai berikut: 

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam 

tubuhnya (gebrekkige ont wikkelink) atau terganggu karena penyakit 

(ziekelijke storing), tidak dipidana. 

 

Menurut KUHP terdapat dua jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 

KUHP yang membagi dua jenis pidana pokok dan pidana tambahan, 

sebagai berikut; 

1) Pidana Pokok meliputi: 

a) Pidana mati; 

b) Pidana penjara; 

c) Pidana kurungan; 

d) Pidana denda. 

2) Pidana Tambahan meliputi: 

a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu  

b) Perampasan barang-barang tertentu; 
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c) Pengumuman putusan hakim.  

 

Dari uraian diatas jelas bahwa ada dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan 

pidana tambahan. Jenis-jenis pidana sebagaimana disusun seperti tersebut 

diatas adalah berdasarkan berat ringannya pidana, dan berkaitan erat 

dengan masalah pemidanaan dan penjatuhan pidana yang diputuskan oleh 

hakim dalam setiap persidangan. 

 

b. Tujuan Pemidanaan 

Dewasa ini masalah pidana dan pemidanaan, baik dalam bentuk teori-teori 

pembenaran pidana maupun dalam bentuk kebijakan dipandang sangat 

penting, sebab dari sini akan tercermin sistem nilai-nilai sosial budaya 

suatu bangsa, khususnya menyangkut persepsi suatu bangsa terhadap hak-

hak asasi manusia. Menurut  Soedarto, masalah pemidaan ini mempunyai 

dua arti, sebagai berikut: 

1) Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang, ialah 

menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemidanaan in abstrakto). 

2) Dalam arti konkrit menyangkut berbagai badan atau jawatan yang 

kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum 

pidana itu. 
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B. Pengertian Tindak pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana 

 

1. Pengertian Tindak Pidana  

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum 

yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan 

Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal 

dari terjemahan delict atau strafbaarfeit. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, 

istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, 

perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan 

perbuatan yang boleh dihukum.  

 

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan delict atau strafbaarfeit wantjik. 

Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan 

adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.
51

 

Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” 

yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh 

aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut”.
 52

 Berdasarkan pengertian tersebut, beliau 

memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe 

merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain daripada suatu 

tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai 

tindakan yang dapat dihukum.
53
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2. Jenis-Jenis Tindak pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain 

perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-

undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan 

kesadaran hukum masyarakat.  Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat 

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
54

 

 

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur 

di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan 

ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak 

pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang 

Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, 

dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara 

pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di 

luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-

Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. 

Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara 

modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of 

social engineering).
55
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Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial 

ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan 

yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat 

dan badan peradilan di Amerika Serikat. Dalam konteks ke Indonesiaan, fungsi 

hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana 

pendorong pembaharuan masyarakat.
56

 

 

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya 

terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga 

legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang 

ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-

undangan itu. 

 

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto 

Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum menjadi kenyataan.
57

 Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di 

sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang 

yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran 

pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan 

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, 

proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat 

penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan 

bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan 
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tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan 

itu dibuat.
58

 

 

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 

lima faktor, yaitu  

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.  

2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam 

peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah 

mentalitas.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang 

merefleksi dalam perilaku masyarakat.  

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
59

 

 

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh 

dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, 

yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan 

tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat 

dalam proses penegakan hukum.  

1. Unsur pembuatan Undang-Undang cq. lembaga legislatif.  

2. Unsur penegakan hukum cq. Polisi, Jaksa dan Hakim.  

3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.
 60
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Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai 

faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini 

selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, 

moral serta simpati dan antipati pribadi. 
61

 

 

Sedangkan Lawrence M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo melihat bahwa 

keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua 

komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari 

tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen 

substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). 

Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi 

dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-

norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk 

perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau 

budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, 

keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.
62

 

 

Lawrence M Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang 

disebutnya komponen dampak hukum (legal impact). Dengan komponen dampak 

hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang 

menjadi objek kajian peneliti.
63
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Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell 

dalam Mochtar Kusumaatmadja, konsep budaya hukum itu menjelaskan 

keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan 

posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik 

hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya 

untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam 

menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk 

diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi 

budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-

perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada 

masyarakat yang berbeda.
64

 

 

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan Perundang-undangan, telah 

diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, 

yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial 

yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal 

dengan konsep hukum law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound atau 

yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum 

yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.
65

 

 

Menurut Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, karakter 

keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang 

emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan 
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egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan 

perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga 

masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil 

peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat 

yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan 

ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan 

praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum 

ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.
66

 

 

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati Hartono 

melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada 

konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial.
67

 

 

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan Perundang-

undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum 

pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari 

para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (spirit of law) 

yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk Undang-Undang, maka 

dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran 

pembentuk Undang-Undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner 

bahwa pemben-tuk Undang-Undang tidak semata-mata berkekewajiban to adapt 

the law to this changed society, melainkan juga memiliki kesempatan untuk 

memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. 
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Pembentuk Undang-Undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti 

perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. 

Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan 

makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru 

sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk Undang-

Undang.
68

 

 

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang 

berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni 

menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat 

dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara 

umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin 

dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja 

hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan 

tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di 

dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian 

pidana. 

 

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana 

ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana 

mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua 

pengertian, yakni: 

1. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto),  

2. Pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in concreto).
69
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Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian 

pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang 

perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman 

pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak 

pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan 

mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan 

yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan 

diberlakukannya suatu Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, 

diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. 

 

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua 

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur 

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.
70

 

 

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 

5. Perasaan takut atau vress 

 

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah : 

1. Sifat melanggar hukum 

2. Kualitas dari si pelaku 
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3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 

suatu kenyataan sebagai akibat.
71

 

 

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) 

unsur pokok, yakni: 

Unsur pokok subjektif: 

1. Sengaja (dolus) 

2. Kealpaan (culpa) 

 

Unsur pokok objektif : 

1. Perbuatan manusia 

2. Akibat (result) perbuatan manusia 

3. Keadaan-keadaan 

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
72

 

 

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) 

macam yakni: 

1. Kesengajaan (Opzet) 

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui 

(willens en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:  

a. Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-

unsur tindak pidana dalam UU  

b. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku 

mampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya. 
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Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. 

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu : 

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) 

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai 

akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. 

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-

Bewustzinj) 

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak 

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia 

tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-

Bewustzijn) 

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai 

bayingan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi 

hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. 

 

2. Culpa 

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu 

pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si 

pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang 

berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.
73

 

 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu 

kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan 
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tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti 

tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut. 

 

Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk 

selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

 

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru 

dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu 

tindak pidana dan siapa pelakunya. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat 

Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai 

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna 

mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi. 

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam 

arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu Undang-Undang pidana dibuat dan 

diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses 

peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau 

pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang 

dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan 

akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau 

kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan 
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pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai 

tujuan hukum pidana.  

 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulanginya masalah 

kejahatan karena hal-hal berikut: 

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan 

berkembang sesual dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di 

bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut 

tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia 

Belanda. 

2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi 

yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat 

penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dan segi kualitas sumber daya 

manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarananya, sehingga kurang dapat 

menanggulangi kejahatan secara intensif. 

 

Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan 

dengan mengadakan peraturan Perundang-undangan di luar KUHP baik dalam 

bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang 

bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya 

istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. 

Sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana 



44 

tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara 

pidananya masing-masing. 

 

C. Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “liability” dalam segi 

falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan 

bahwa : I…Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact 

legally and other is legally subjeced to the exaction.”59Pertangungjawaban 

pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar 

pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan,60 

menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya 

menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-

nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.
74

 

 

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “toereken-

baarheid,” “criminal reponsibilty,” “criminal liability,” pertanggungjawaban 

pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di 

pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di 

lakukanya itu.
75

 

 

Dalam konsep KUHP, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban 

pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana 

berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang 
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memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena 

perbuatanya.
 76

 

 

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci 

ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para 

sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu 

bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat 

menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat 

menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan 

masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap 

perbuatan tadi. 

 

D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

 

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana 

 

Adegium kuno berbunyi, neminem laedit qui suo iure yang terjemahan bebasnya   

adalah   ”tidak   seorang   pun   dirugikan   oleh   penggunaan   hak”. Berdasarkan 

adegium  itulah dikembangkan pemikiran  bahwa  penggunaan  hak atau 

kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut  hukum 

sehingga tidak dapat  secara sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan 

yang melanggar hukum
77 

oleh karena itulah kerap kali dikatakan bahwa istilah 

penyalahgunaan hak merupakan suatu contradictio in terminis atau setidaknya 

suatu istilah yang mengandung kerancuan berpikir (dubious).
 78
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Akan tetapi sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua 

penggunaan  hak  diperkenankan.
 79    

Suatu  ungkapan  dinyatakan  oleh  

Gaius, seorang ahli hukum Romawi kuno, yaitu male enim nostro iure uti non 

debimus, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya ”memang kita tidak 

boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik”. Hal itu berarti 

penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata-mata dengan tujuan untuk 

merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. 
80

 

 

Sebagai  contoh  klasik  dalam  perbincangan  penyalahgunaan  hak  yang selalu  

dikemukakan  adalah  putusan  pengadilan  di Colmar  pada  2  Mei  1855. 

Putusan itu  mengenai perkara pembangunan cerobong asap  palsu. Perkara 

itu berawal dari A dan B yang bertetangga dalam suatu susun. A bertempat 

tinggal di lantai yang lebih tinggi dari B dan mempunyai jendela yang 

memungkinkan A menikmti pemandangan ,asap palsu hanya untuk menghalangi 

pemandangan A. Pengadilan di Colmar yang memeriksa cerobong asap itu 

mendapati bahwa cerobong  asap  itu  palsu.  Oleh  karena  itu  atas  dasar  

penyalahgunaan hak, pengadilan memerintahkan agar cerobong asap itu 

dibongkar.
81

 

 

Hammerstein mengemukakan bahwa menurut beberapa sarjana, ajaran 

penyalahgunaan hak merupakan sesuatu yang berlebihan. 
 
Bagi mereka masalah- 

masalah dapat diselesaikan dalam kerangka perbuatan melanggar hukum.  Akan 

tetapi pada akhirnya Hammerstein mengemukakan, bahwa saat ini istilah 

peyalahgunaan hak telah diterima dan memperoleh pengertian yang jelas 
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Sejalan dengan pengertian  penyalahgunaan  dalam  alam pemikiran kontinental, 

dalam alam pikir Anglo-American, dikembangkan Law of Niusance.  Nuisance 

artinya aktivitas yang timbul dari penggunaan hak milik yang  tidak beralasan, 

tanpa maksud tertentu atau tanpa alas hak tidak beralasan, tanpa maksud tertentu 

atau tanpa alas hak yang merugikan orang lain atau publik dengan menimbulkan 

ketidaknyamanan atau terganggunya orang lain atau publik tersebut. Di negara – 

negara dengan sistem commom law, perbuatan semacam itu dilarang oleh 

undang- undang . Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dikemukan oleh  

Hammerstein  pada  tahun  1985  tidak  tepat,  Amerika  Serikat,  Inggris, 

Australia  dan  negara-negara  lainnya  yang  non  sosialis  menetapkan  Law  

of Nuisance. 

 

Sebenarnya, sejak diundangkannya Sherman Act pada akhir abad kesembilan 

belas yang kemudian dikenal dengan Antitrust Law, Amerika Serikat tanpa perlu 

menjadi negara sosialis telah melakukan pembatasan hak para pebisnis untuk 

melindungi pesaingnya dan konsumen. Menurut Penulis, penggunaan hak, 

termasuk juga e-mail harus dilakukan dengan baik tidak dengan pencemaran atau 

fitnah. 

 

Pencemaran  nama  baik  seseorang  atau  fitnah  adalah  ketentuan  hukum yang  

paling  sering  digunakan  untuk  melawan  media  massa.  Fitnah  yang 

disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan 

disebut slander. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang 

nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, 

dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa 

diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Ancaman yang 
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paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut Pasal – Pasal 

penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur penghinaan. Penghinaan 

terhadap presiden dan wakil presiden diancam oleh Pasal 124, 136, dan 137. 

Penghinaan terhadap raja, kepala Negara sahabat, atau wakil Negara asing 

diatur  dalam Pasal 142, 143, dan 144.  

 

Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, 

Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya) diatur dalam 

Pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada 

instansi Negara) maka diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315. Selain itu, masih 

terdapat sejumlah Pasal yang bias dikategorikan dalam delik penghinaan ini,  

yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada 

penguasa), Pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang 

yang sudah mati). 

 

Adapun Pasal Pasal yang merupakan penghinaan di dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana yaitu: 

a. Pasal 134, 136, 137 

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, 

menunjukkan, menempelkan di muka umum, diancam pidana 6 tahun 

penjara. 

b. Pasal 142 

Penghinaan terhadap Raja/Kepala Negara sahabat, diancam pidana 5 tahun 

penjara. 
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c. Pasal 143, 144 

Penghinaan terhadap wakil Negara asing, diancam pidana 5 tahun penjara.  

d. Pasal 207, 208, 209 

Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana 6 

tahun penjara. 

e. Pasal 310, 311, 315, 316 

Penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan 

dengan tulisan, diancam pidana 9 bulan, dan 16 bulan penjara. 

f. Pasal 317 

Fitnah  pemberitahuan  palsu,  pengaduan  palsu,  diancam  pidana  4  tahun 

penjara. 

g. Pasal 320, 321 

Penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  terhadap  orang  mati,  diancam 

pidana 4 bulan penjara. 

 

2. Pengertian Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

 

Tindak pidana, atau Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana 

adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

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

larangan   tersebut.   Dapat   juga   dikatakan   bahwa   pidana   adalah perbuatan 

yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam 

pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman 

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Anatara 

larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara 
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kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat 

pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat 

dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam 

pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.
82

 

 

Di dalam Pasal 27 Undang-Undang  Nomor 11  Tahun 2008  tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik ada beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan 

bahwa : 

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

mentrasnmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 

kesusilaan. 

2) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan perjudian. 

3) Setiap orang dengan senagaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik. 

4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau 

pengancaman. 

 

Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informaasi 

dan Transaksi Elektronik justru menegaskan dari Pasal 27 menyatakan bahwa : 

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). 
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Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : 

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 

komputer dan/atau Sistem Elektronik orang lain dengan cara apa pun. 

2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 

komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan 

untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 

3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 

komputer   dan/atau   Sistem   Elektronik   dengan   cara   apapun   dengan 

melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. 

 

Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tanpa  hak  dan  tanpa  hak  melawan hukum 

melakukan interpensi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem elektronik tertentu 

milik orang lain. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum 

melakukan interpensi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer 

dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang dapat 

menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, 

penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang sedang ditransmisikan. 

 

Kecuali intersepsi sebagaiman dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), intersepsi yang 

dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, 

dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-

undang.  Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : 

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan 

cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, 

merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi 
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Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. 

2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan 

cara apa pun memindahkan atau  mentransfer Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen  Elektronik  kepada  Sistem  Elektronik  orang  lain  yang  tidak 

berhak. 

3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan 

terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data 

yang tidak sebagaimana mestinya. 

 

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : 

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

memproduksi, menjual, menggadaikan untuk digunakan, mengimpor, 

mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki : 

a. Perangkat keras atau perangkat lunak computer yang dirancang atau 

secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; 

b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu 

ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan 

memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai 

dengan Pasal 33. 

2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika 

ditujukan  untuk  melakukan  kegiatan  penelitian,  pengujian  Sistem 

Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan 

tidak melawan hukum. 

 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan huku m melakukan 

manipulasi, penciptaan, perubahan, pengilangan, perusakan Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. 

 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau  melawan huku m melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain.  

 



 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah 

yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-

pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.
114   

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaaan. Dalam penulisan data yang digunakan 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library research) yaitu terhadap : 

1. Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan 

hukum  mengikat  bagi  individu  atau masyarakat  yang dapat  membantu 

dalam penulisan. Data primer terdiri dari : 

a. Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Peraturan 

Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP) 

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

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

d. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan 
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Transaksi Elektronik 

2. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  yang  memberikan  penjelasan  mengenai 

baham hukum primer, seperti karya ilmiah, jurnal, makalah, artikel, dan karya 

tulis dari kalangan hukum lainya. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus dan ensiklopedia. 

 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan 

buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang  

sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara 

membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.  

2. Studi Lapangan  

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara 

(interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan  

pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan  

terbuka kepada narasumber.  

 

D. Prosedur Pengolahan Data  

Data yang diperoleh selama pelaksanaan pene;itian selanjutnya diolah dengan 

tahapan sebagai berikut: 



55 

 

a. Seleksi Data 

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer,  

dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan  

tersebut sudah cukup dan benar.  

b. Klasifikasi Data  

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan 

sifatnya  agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.  

c. Sistematika Data 

Data yang sudah dikelompokan disusun secara sistematis sesuai dengan 

pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam 

menganalisis data. 

 

E. Analisis Data 

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni uraian yang 

dilakukan  terhadap  data  yang  terkumpul  dengan  menggunakan  kalimat- 

kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada 

sehubungan dengan perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik 

terhadap publik figur oleh haters melalui media sosial dan media massa. 

Semua hasil Penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan 

yang terkait, setelah itu dirumuskan   dalam   bentuk   uraian   kalimat dan 

akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-

permasalahan di dalam penelitian. 

 

 



 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Ketentuan Pidana pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh haters 

melalui media sosial dan media massa diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 

tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 

311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan 

(klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan 

yang dilarang.  

2. Perbedaan ketentuan pidana pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh 

haters dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Di dalam KUHP pencemaran nama baik atau penghinaan diatur didalam Pasal 

310 dan 311 sedangkan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHP sebagaimana asas 

hukum lex spesialis derogate legi lex generalis diaturnya mengenai 

pencemaran nama baik di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE 

menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
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Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik.  

3. Ancaman Hukuman Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa dan 

Media Sosial, adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur 

dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). Mengenai keterkaitan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pasal-

pasal dalam KUHP tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, 

khususnya dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. 

 

B. Saran 

1. Untuk  menyempurnakan  penelitian  ini,  maka  diperlukan  studi  lanjutan 

semisal  membuat  alat  ukur  yang  disepakati  untuk  mengevaluasi   dan 

menilai pencemaran nama baik dalam pemidanaan khususnya pada tindak 

pidana  pencemaran  nama baik  yang konsisten  dan sesuai  dengan  tujuan 

pemidanaan  dalam KUHP, hal ini sangat penting untuk meredam pro-

kontra yang terjadi di masyarakat. 

2. Kebijakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau tindak pidana 

Pencemaran  nama  baik  dalam  bentuk  hukum  pidana  di  Indonesia  dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah merupakan keharusan mengingat 

dampak negatif yang ditimbulkannya sudah sangat memprihatinkan, 

hendaknya penggunaan dan pelaksanaan UU Informasi dan Transaksi 

Elektronik dilakukan secara konfrehensif dan bekerjasama diantara lembaga 
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yang mengaturnya, sehingga tercapai masyarakat yang punya harkat dan 

martabatnya serta kehormatan terjaga dari fitnah dan lain sebagainya. 



 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU-BUKU 
 

Abdul, Kadir Muhammad, 2004, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Cet. Ke-1, PT.  

Citra Aditya Bakti, Bandung. 
 

Aqib  Suminto, 1989, “Refleksi Pembaharuan Islam, 70 Tahun Harun 

         Nasution”,LSAF, Jakarta. 
 

Arief, Nawawi Barda, 2007, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum  

Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Kencana Prenada Media Group, 

           Jakarta.. 

 

Asshiddiqie, Jimly, 2010,”Penegakan Hukum”, Universitas Indonesia, Jakarta.  
 

Atmasasmita, Romli,1997, Hukum Pidana Indonesia, CitraAdityaBakti,Bandung. 
 

Dellyana, Shant.1988,”Konsep Penegakan Hukum”,Liberty, Jakarta. 
 
Hamzah. A, 1993, “Hukum Acara Pidana Indonesia”. Arikha Media Cipta,jakarta. 
 

Hasan Masri & Tim,2008,.”Bunga Rampai Ajaran Islam. Dewan Dakwah Islamiyah  

Indonesia”, jakarta. 
 

Ibrahim Gultom,2010, “Agama Muslim Di Tanah Batak”, PT.Bumi Aksara, Jakarta. 
 

Imam Syaukani dan Titik Suwariyati,2008, “Kompilasi Kebijakan dan Peraturan  

Perundangundangan Kerukunan Umat Beragam”, Puslitbang, Jakarta. 

 

Jalaluddin, 2000,”Phiscology Agama”, Siantar, Jakarta. 
 

Kansil,C.S.T., 2009, ”Pengantar Ilmu Hukum”,  Balai Pustaka, Jakarta. 
 

Koentjaraningrat,1990,”Pengantar Ilmu Antropologi” ,Rineka-Cipta, Jakarta 
 

Muladi dan Barda Nawawi Arif,1984, “Penegakan Hukum Pidana”,Rineka- 

Cipta,Jakarta. 

Nasution Harun, 2005,  “Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya”, Jilid II, Cetakan VI,   

Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 42-43; Abuddin     

Nata, “Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia”, Grafindo, 

Jakarta. 
 



Nikmah Rosidah,2011,”Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit Pustaka Magister  

Semarang. 

 

Pipin Syarifin, 2008, “Hukum Pidana di Indonesia”, Pustaka Setia, Bandung. 
 

Sabian Utsman, 2008,”Menuju Penegakan Hukum Responsif”,Pustaka  

Pelajar,Jogjakarta. 

 

Satjipto Rahardjo,1983,”Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi”,Sinar  

 

Baru,Bandung. 

 

Soekanto, Soerjono,1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI-Press, Jakarta 
 
Soekanto,Soerjono,1996,”Sosiologi Suatu Pengantar”,Rajawali Press, Jakarta 
 
Soekanto,Soerjono, 2007,”Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”,Raja  

Grafindo Persada, Jakarta. 
 
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, “Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan 
                  Singkat”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,  
 
Soemitro, Ronny Hanit ijo, “Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalia 

             Indonesia, Jakarta, 1990, 
 

Sudarto,1986. “Kapita Selejta Hukum Pidana”,Penerbit Alumni, Bandung. 

 

 

B. Perundang-undangan : 
 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan  

Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.. 

Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau   

penodaan agama. 

 

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015. 

 



C. Lain Lain : 
 

Ahmad Najib Burhani, 2012, “ Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama- 

Agama Minoritas di Indonesia”, jurnal Ma’Arif Vol.7 
 

Ahok Dicecar 22 Pertanyaan,   

http://metro.sindonews.com/read/1153433/170/diperiksa-9-jam-ahok-dicecar-

22-pertanyaan-1478514814 (diakses tanggal 04 Januari 2017) 
 

Ahok Diduga Menista Agama,  

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161007_indonesia_aho 

k_laporan(Diakses tanggal 02 Januari 2017) 
 

 

R. Soesilo. 1991. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- 

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”. Politeia: Bogor 

 

Rohidin, 2011, “Problematika Beragama di Indonesia : Praktek Masyarakat Terhadap  

Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia”,Jurnal Hukum No.1 tahun Vol .18. 

 

Video Ahok Tentang Penistaan Agama Tersebar di Dunia Maya, www.JPNN.com  

(diakses Tanggal 02 Januari 2017) 
 

 
 

http://metro.sindonews.com/read/1153433/170/diperiksa-9-jam-ahok-dicecar-
http://metro.sindonews.com/read/1153433/170/diperiksa-9-jam-ahok-dicecar-
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161007_indonesia_aho

