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 I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Internet menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di telinga pengguna komputer 

modern. Pengertian internet sendiri sering kali didekatkan dengan kegiatan seperti 

membuka email, chatting atau menjelajah halaman web atau situs. Meskipun 

sebenarnya pengertian internet tidak dapat dijelaskan hanya dengan kegiatan-

kegiatan seperti di atas. 

 

Kegiatan berinternet meliputi seperti menjelajah atau browsing halaman web atau 

situs, membuka dan mengirim email, bertukar file atau dokumen melalui ftp, 

chatting, dan sebagainya. Selain itu, internet juga sangat berperan bagi kalangan 

profesi tertentu dalam menyediakan lahan bisnis, informasi, dan edukasi. Tetapi 

pengertian sebenarnya internet ialah jaringan komunikasi global yang terbuka dan 

menghubungkan ribuan jaringan komputer, baik melalui koneksi dial up maupun 

melalui media lain yang menawarkan kecepatan akses yang beragam.
1
  

 

Manfaat dari telekomunikasi sangat terasa bagi kehidupan manusia, bahkan bisa 

dikatakan sangat membantu dalam kehidupan. Hal yang paling jelas terlihat 

adalah internet. Sebab, dengan adanya internet kita bisa mencari atau mengetahui 

berbagai informasi yang ada di dunia, dan dengan internet muncul berbagai sosial 

media yang bisa dikatakan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya 
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seperti facebook, twitter, yahoo, dan masih banyak lagi bisa, karena sangat 

membantu kita menemukan atau mencari teman lama kita, bahkan teman-teman 

yang ada di luar Indonesia. Kemunculan sosial media itu juga kita bisa menambah 

teman – teman baru dari berbagai penjuru dunia sehingga banyak keuntungan 

yang bisa didapatkan dengan berkembangnya telekomunikasi ini. 

Semua telekomunikasi tersebut selain memiliki dampak yang positif maupun 

dampak yang negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dapat dirasakan seperti 

menambah pengetahuan, informasi – informasi baru, bertemu dengan teman lama, 

menemukan teman baru dan banyak dampak positif yang bisa dirasakan dengan 

berkembangnya telekomunikasi sendiri. Sedangkan dampak negatif yang bisa 

dirasakan adalah sifat ketergantungan yang akan timbul, contoh nyata yang bisa 

kita lihat adalah perkembangan anak – anak sekolah dasar yang sudah 

menggunakan gadget  atau smartphone , mereka sibuk dengan gadget atau 

smartphone mereka sendiri sehingga tidak mampu untuk bersosialisasi. Dan tidak 

hanya susah untuk bersosialisasi, keinginan belajar mereka pun akan menurun 

karena kecanggihan gadget yang mereka punya.
2
 

Dampak tersebut bukan hanya dirasakan masyarakat, negara pun merasakan 

dampaknya. Suatu negara dapat mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi 

negara lain, politik, dan hal lainnya dari negara tetangga. Dampak positif yang 

dirasakan misalnya memajukan negara, namun dampak negatif adalah ketika 

adanya ketidak akuratan suatu berita yang bisa membuat nama negara menjadi 

jatuh. 
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Tindakan kriminal yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dilakukan oleh pengguna teknologi yang melakukan kejahatan 

melalui internet yakni cyber crime. Aksi kriminal yang terjadi dengan 

menggunakan internet misalnya pengerusakan website-website resmi dan 

acknowledged yang dimiliki oleh beberapa instansi. Selain itu juga 

mentransmisikan dokumen elektronik berupa foto atau video ke media jejaring 

sosial lewat internet.  

 

Semua kecanggihan teknologi informasi tidak dipergunakan sepenuhnya untuk hal 

yang positif. Banyak sekali tindak kriminal yang menggunakan teknologi sebagai 

fasilitas utamanya. Misalnya saja tindak pembajakan VCD/DVD, pembuatan uang 

palsu, pemalsuan surat-surat penting, pembobolan rekening Bank yang 

kesemuanya dilakukan dengan menggunakan teknologi terutama teknologi 

informasi.
3
 

Media sosial merupakan suatu media online, yang memiliki peran penghubung 

dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum dan dunia virtual. Blog dan  

jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh 

masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 

mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet 

yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web, dan yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”.
4
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Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page 

pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan 

berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, path, 

instagram, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan 

media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial 

mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpertisipasi dengan memberi kontribusi 

dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam 

waktu yang cepat dan tak terbatas.
5
 

Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut 

tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses Facebook atau Twitter misalnya, 

bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah 

mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial 

mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di 

negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial 

juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam 

menyebarkan berita-berita. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan 

semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Seorang pengguna media sosial 

bisa mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan internet bahkan yang 

aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan 

sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna sosial media dengan bebas bisa 
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mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan 

berbagai model content lainnya.
6
 

Kecanggihan media sosial memiliki dampak negatif yakni bisa terjadi tindak 

kejahatan seperti penggugahan foto atau video melalui media sosial Facebook dan 

dalam hal ini dilarang oleh UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, biasanya tindakan itu dilakukan oleh orang terdekat kita 

yang mungkin mengetahui password log in akun Facebook atau kebetulan 

korbannya lupa menutup akun Facebooknya atau log out ketika telah selesai 

melakukan chatting atau sekedar update status di media sosial tersebut. Bukan itu 

saja, selain itu ada game di Facebook yang bisa melanggar Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yakni game poker sebuah permainan judi 

melalui via online. 

Seperti yang terjadi di Daerah Bandar Lampung pada putusan PN (No 

233/Pid.Sus/2013/PN.TK) bahwa terdakwa I Nengah Pariana Bin Wayan Mandra 

di perumahan Regency Melati Mas Blok F 10 No. 10 Serpong Kabupaten/kodya 

Tanggerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanggerang namun karena sebagian besar 

saksi dan terdakwa sendiri berdomisili di Bandar Lampung maka berdasarkan 

ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP PN Tanjung Karang di Bandar Lampung 

berwenang untuk mengadili perkara ini dan bertempat dirumah terdakwa di 

Jl.Nusantara Gang Nusantara 4 Kel.Labuhan Ratu kedaton Bandar Lampung atau 

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum 
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Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 

melanggar kesusilaan. 

 

Perbuatan dilakukan dengan cara terdakwa menyimpan foto-foto/gambar 

terdakwa bersama saksi korban R.Azizah yang sedang berhubungan badan, 

sedang tidur berdua dan sedang berciuman di facebook terdakwa yaitu Nengah 

Pariana emailnya Nengahpariana@ymail.com dan paswordnya “AGEN 310” 

bahwa gambar-gambar/foto-foto tersebut di ambil menggunakan hp merk HTC 

buatan Cina warna hitam dengan cara direkam. Kemudian foto-foto/gambar 

terdakwa bersama korban R. Azizah tersebut, terdakwa untuk disimpan dalam 

bentuk data informasi elektronik atau dokumen elektronik di akun facebook milik 

terdakwa kemudian di bulan Juli 2012 bertempat di rumah terdakwa di Bandar 

Lampung, terdakwa online pada akun facebook terdakwa dan terdakwa mengganti 

passwordnya dari “AGEN 310” menjadi PARIANA11” kemudian terdakwa telah 

mentransmisikan/mendistribusikan dapat diaksesnya dokumen elektronik tersebut 

menjadi foto profil dan menyimpannya di galeri foto sehingga bisa di akses oleh 

orang lain yaitu orang-orang yang telah berteman dengan terdakwa di akun 

facebooknya. 

 

Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dikenakan Pasal 27 

ayat (1) Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I 

NENGAH PARIANA Bin WAYAN MANDRA tersebut selama 10 (sepuluh) 
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bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan 

bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 4 (empat) 

bulan. 

 

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis mengkaji lebih dalam skripsi yang 

berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Mentransmisikan Dokumen 

Elektronik Melanggar Kesusilaan” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah di urai di atas, maka hal yang permasalahan 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1). Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan menurut 

UU No 11 Tahun 2008 terhadap No perkara 233/Pid.Sus/2013/PN.TK? 

2). Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan pidana 

terhadap No perkara 233/Pid.Sus/2013/PN.TK? 
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2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan 

yang timbul, maka penulis membatasi pada lingkup Ilmu Pengetahuan Hukum 

Pidana Formil. Ruang lingkup substansi mengenai pertanggungjawaban pidana 

terkait dengan mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan 

di Bandar Lampung. Sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Kota 

Bandar Lampung. Ruang lingkup tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2014 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka yang menjadi tujuan dan penelitian ini 

adalah: 

a) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi Pelaku tindak pidana 

mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan ditinjau  dari 

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

b) Untuk menganalisis penjatuhan putusan pidana bagi Pelaku tindak pidana 

mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.  
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2. Kegunaan Penelitian  

a) Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana tentang Pelaku tindak 

pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar 

kesusilaan di Tinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik di wilayah Lampung. 

b) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi yang 

melengkapui untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan peran 

penegakan hukum khususnya pihak Kementerian Menkominfo dalam 

pengawasanya dan lembaga-lembaga yang berfungsi pemberantasan 

penyalahgunaan media sosial, serta untuk memenuhi salah satu tugas dan 

persyaratan dalam mengikuti ujian Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
7
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a). Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri yakni bahwa perbuatan pidana tidak 

termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Dasar adanya perbuatan pidana 

adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas 

kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika 

ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.
8
  

 

Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  asing  disebut  sebagai criminal  

reponsibilty, atau  criminal  liability pertanggungjawaban pidana di sini 

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di 

pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di 

lakukanya itu. 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.
9
  

 

Perbuatan  pidana  memiliki  konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan 

pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan yaitu :
10

 

 

(1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata 

lain, harus ada unsur melawan hukum.jadi harus ada unsur Obejektif, dan  

 

(2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan 

atau kealpaan,  sehingga  perbuatan  yang  melawan  hukum  tersebut  

dapat  di pertanggungjawabkan kepadanya 

 

                                                 
8
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Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) 

syarat,yaitu:
11

 

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatnya. 

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatanya itu tidak dapat dipandang patut 

dalam pergaulan masyarakat. 

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan 

perbuatan. 

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atau tidak pidana 

yang dilakukanya, yaitu: 
12

 

Dalam diri manusia : 

a) Jiwa si pelaku cacat. 

b) Tekanan Jiwa yang tidak dapat ditahan. 

c) Ganggungan penyakit jiwa 

Di luar diri manusia : 

a) perintah jabatan. 

b) masih dibawah umur. 

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya 3 (tiga) 

unsur pokok, yaitu:
13

 

1. Unsur perbuatan 

2. Unsur yang dilarang oleh aturan hukum 
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3. Unsur pidana bagi yang melanggar larangan   

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada kasus bahwa pelaku tindak 

pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan akan 

dijerat oleh UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

diatur dalam Pasal 45 UU No 11 Tahun 2008 maka bagi pelaku tindak pidana 

akan dijatuhi sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp.- 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun, pada putusan 

No perkara 233/Pid.Sus/2013/PN.TK pelaku penggunggahan di vonis oleh 

Pengadilan 10 (sepuluh) bulan kurungan dan denda Rp.- 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah) dari gugatan jaksa yakni 1 satu tahun kurungan dan denda Rp.- 

2.000.000,00. 

 

b). Dasar Pertimbangan Hakim 

Menurut  Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu :
14

  

 

 

1. Teori Keseimbangan 

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

bersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan 

kepentingan korban. 
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Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hlm 106. 
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2. Teori Pendekatan Seni Dan Intiusi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. 

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan 

dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat 

keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan 

seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan 

oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim. 

 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa 

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi 

semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputuskan. 

 

 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman 

yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari 

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan 

pelaku, korban maupun masyarakat. 
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5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan. Kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 

untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 

berperkara. 

 

2.Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah itu.
15

 

A. Analisis adalah merupakan sebuah kegiatan untuk meneliti suatu objek tertentu 

secara sistematis, guna mendapatkan informasi mengenai objek tersebut serta 

untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.
16

 

B. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan hukum yang oleh hukum 

diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh 

seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas 

perbuatanya dikemukakan oleh Simon.
17
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C. Tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
18

  

D. Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-

unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam 

undang-undang sesuai dengan pasal 55 KUHP (kitab undang-undang hukum 

pidana).  

E. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang 

(benda) kepada orang lain (benda lain). Contoh : Komputer yang muktahir itu 

mampu mentransmisikan data ke seluruh jaringan komputer di seluruh penjuru 

pusat kota.
19

 

F. Dokumen yang bermuatan asusila adalah dokumen yang memiliki kaitannya 

tentang hal-hal yang dilarang di dalam Undang-undang 11 tahun 2008 tentang 

informasi dan transaksi elektronik yakni seperti  pada  Pasal  27  UU  ITE  

yang  mengatur  masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama 

baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman.
20

 

G. Melanggar kesusilaan adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yang 

menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Seperti kecabulan dan eksploitasi 

seksual yang dilakukan di muka umum. Unsur dimuka umum inilah yang 

menjadi penyebab semua perbuatan tersebut semua perbuatan melanggar 

                                                 
18

 Moeljanto, 2002, Asas-asas hukum pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54 
19

 Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia, 2009, Hlm 36 
20

 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  No 11 Tahun 2008 
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kesusilaan, yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada 

perbuatan melanggar kesusilaan.
21

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakng masalah, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka 

teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana 

pengertian tindak pidana pengertian transmisi dan, pengertian dokumen 

yang bermuatan asusila 

 III   METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, 

prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa 

analisis data. 

 

 IV   HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan     

permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan pertanggungjawaban pidana 

                                                 
21

 Muladi,  Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi 

Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2001, halaman 15. 
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pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan 

dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. 

 

 V     PENUTUP 

Bab ini berisi tetang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


