
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur hubungan-

hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (computer

crime) yang kemudian berkembang menjadi cyber crime. Setidaknya ada kitab

undang-undang baru untuk mengatur masalah cyber crime, yaitu Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selanjutnya disebut dengan UU ITE. Sudah jelas diatur dengan tambahan kitab

undang-undang baru akan tetapi masih saja ditemukan banyak pertentangan atau

beda pendapat yang berkembang sejalan dalam kasus kejahatan yang berhubungan

dengan computer dan secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah cyber

crime.

Kemajuan teknologi komputer dan internet telah mengubah masyarakat dari

bersifat lokal menuju masyarakat yang bersifat global. Kehadiran internet telah

mengubah cara pandang kehidupan manusia. Kehidupan yang nyata bertambah

menjadi realitas bersifat maya (virtual). Perubahan cara pandang atau pola pikir

yang semula paper based menjadi electronik based. Ini menjadi lebih jelas ketika

kita melakukan transakasi secara on-line.
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Praktek hukum perubahan ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum.

Prdebatan terjadi di dalam hukum pidana, apakah masih relevan model

pembuktian konvensional ketika dihadapkan pada kejahatan virtual yang biasa

dikenal dengan cyber crime. Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk

menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa.

Cyber crime semuanya serba maya, Dalam kejahatan ini biasanya pelaku

melakukan aksinya seorang diri. Kejahatan yang dilakukan berbasis elektronik ini

biasanya dilakukan secara maya (virtual). Dan akan sulit sekali untuk di lihat

kapan (tempos delcti), bagaimana caranya (modusoperandi), dan di mana pelaku

melakukan perbuatannya (locus delicti).

Karakter teknologi internet yang memungkinkan setiap orang (public) dapat

mengakses secara global kapan dan di mana saja suatu informasi,memungkinkan

terjadi kejahatan yang berkaitan dengan pernyataan seseorang atau pihak dimuka

umum perasaan permusuhan,kebencian atau penghianatan terhadap pemerintah

Republik Indonesia (Pasal 154 KUHP),dengan cara menyiarkan,mempertunjukan

atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar (Pasal 155

KUHP ),perasaan kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa

golongan isi Negara Republik Indonesia(Pasal 156 KUHP),terhadap atau antara

beberapa golongan isi-negara Republik Indonesia (Pasal 157 KUHP),menghasut

supaya orang melakukan sesuatu tindak pidana atau melawan kuasa umum dengan

kekerasan (Pasal 160-161 KUHP).
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Diberlakunya UU ITE membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak

hukum di Indonesia. UU yang baru ini menuntut aparatur hukum yang betul-betul

memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif dalam

melaksanakan tugas-tugas kedepan. Hal ini disebabkan, karena perbuatan-

perbuatan yang dulunya secara konvensional terasa mudah untuk diselesaikan,

tetapi tantangan tugas-tugas ke depan harus berhadapan dengan suatu perbuatan

hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku

dan dimana perbuatan itu dilakukan. Perbuatan hukum itu terjadi di alam maya

(cyber world)

Contoh kasus penghinaan melalui media internet seperti yang terjadi pada honorer

kehutanan yang membuat pernyataan melalui akun facebooknya yang berujung

pada tindak pidana penghinaan melalui median internet. Secara tidak langsung

pernyataan yang dibuat oleh pegawai honorer tersebut terbaca oleh sekretaris yang

dimaksud, karena pegawai honorer teaebut merasa tidak puas atas perilaku yang

dilakukan oleh sekretaris yang melarang pegawai honorer untuk bertemu dengan

Kepala Dinas tempat ia bekerja. Merasa terhina oleh si pembuat acount, sekretaris

melaporkan kasus penghinaan ini kepada Kepolisian Kota besar Bandar Lampung

dengan pelanggaran tindak pidana penghinaan melalui media internet.

Kasus diatas dapat dijadikan salah satu contoh bagaimana teknologi informasi

masih dapat disalahgunakan, sehingga akibat tindakan seseorang yang melakukan

di media internet dapat dipidana sesuai aturan hukum yang berlaku (undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3))



4

Apabila terjadi kasus yang berbeda wilayah, maka Tempat Kejadian Perkara

(locus delicti) tergantung pada dokumen elektronik itu dibuat oleh pemiliknya.

Karena wilayah berbeda, maka proses pengadilan bergantung dari banyak saksi

guna mempermudah proses persidangan.

Institusi hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat harus

mereposisi diri. Profesionalisme mereka sangat dituntut dalam menyelesaikan

tugas-tugas berat dalam bidang hukum ke depan. Sebab ditangan mereka

kepastian hukum dapat diwujudkan bagi si pencari keadilan di muka bumi ini

Undang-undang ini ditetapkan juga mengenai perluasan dari alat bukti yang sah

yang selama ini dikenal dalam Hukum Acara di Indonesia. Semua informasi

elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat

bukti yang sah, apabila menggunakan system elektronik. System elektronik adalah

serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sistem elektronik adalah

serangkaian perangkat dan produser elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulakn, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilakan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarluaskan informasi elektronik.

Pelaku dalam tindak pidana ini memanfaatkan fungsi internet sebagai salah satu

media publikasi yang disalahgunakan untuk kepentingan sendiri atau

golongannya. Teknologi informasi tersebut saat ini sangat memungkinkan pihak-

pihak (termasuk juga pers) melakukan delik ini. Penggunaan web site sebagai

salah satu alat publikasi di internet tergolong sangat efektif. Bahkan dimasa

mendatang bukan tidak mungkin fungsi publikasi dari internet akan menjadi

mediator terpenting dari suatu informasi. Hal inilah yang kemudian mendorong
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pemanfaatan situs internet sebagai media perantara bagi terjadinya delik-delik

yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis

dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Tempat Terjadinya Tindak Pidana

(locus delicti) Penghinaan Melalui Media Internet”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan

masalah adalah:

a. Bagaimanakah menentukan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti)

penghinaan melalui media internet?

b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam menentukan tempat terjadinya

tindak pidana (locus delicti) penghinaan melalui media internet?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka ruang lingkup bahasan dalam

penelitian ini dibatasi pada terjadinya tindak pidana (locus delicti) terhadap

penghinaan melalui media internet. Ruang ligkup penelitian yaitu

dilaksanakan pada wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah:

a. Mengetahui menentukan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti)

terhadap penghinaan melalui media internet?

b. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menentukan tempat

terjadinya tindak pidana (locus delicti) penghinaan melalui media internet?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini adalah:

a. Secara teoritis, penulisan ini berguna untuk mengkaji lebih lanjut tempat

terjadinya tindak pidana (locus delicti) terhadap penghinaan melalui media

internet.

b. Secara praktis, penulisan ini dapat dijadikan bahan rujukan atau masukan

bagi mereka yang ingin mendalami mengenai faktor-faktor penghambat

dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti)

penghinaan melalui media internet.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya

merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya

bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang

dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 123)
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Teknologi sudah masuk ke masyarakat Indonesia tidak terlalu ketinggalan, hanya

banyak yang menyalahgunakan teknologi. Misalnya, banyak SMS palsu, carder

(pembeli barang-barang dari internet dengan account perbankan milik orang lain),

blog atau situs palsu, friendster, facebook, twitter, yang digunakan untuk

memalsukan identitas seseorang.

Pencurian di dunia maya selama ini tidak bisa masuk dalam ketentuan Pasal 362

KUHP karena locus delicti (tempat kejadian perkara, Red)-nya tidak jelas. UU

ITE memastikan bagaimana mencari locus delicti, bagaimana memastikan time

possibility dengan menggunakan data-data digital.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mencantumkan unsur tanpa

hak dalam rumusan tindak pidan Pasal 27 Ayat (3). “Setiap orang dengan sengaja

dan tanpa hak mendistribusukan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Tentu ada maksud

pembentuk UU ITE mencantumkan unsur tanpa hak (istilah lain dari melawan

hukum) dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut. Kiranya

maksud pembentuk UU ITE ditujukan agar orang yang berhak melakukan

perbuatan mendistribusi, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi

elektronik tidak boleh dipidana. Meskipun informasi yang didistribusikan bersifat

menghinakan orang lain.
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Harus dibedakan dari tempat terjadinya suatu tindak pidana (locus delicti). Untuk

menuntut seseoarang di depan pengadilan perihal suatu tindak pidana maka harus

pasti tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana itu. menentukan locus

delicti tidaklah semudah seperti kelihatannya (Tri andrisman 2009:60-61).

Untuk menetapkan locus delicti ada 3 (tiga) teori, yaitu:

1. Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah).
2. Teori insrumen.
3. Teori akibat.

a.  Teori Perbuatan Materiil

Tempat tindak pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah yang dilakukan oleh si

pembuat dalam mewujudkan tindak pidana itu. Untuk delik formil teori ini dapat

digunakan dengan baik, akan tetapi untuk delik materiil dan ada kalanya juga

untuk delik formilpun teori ini sulit diterapkan. Misalnya dalam contoh orang

yang mengirim paket dari singapura tersebut di atas. Contoh kesulitan dalam delik

formil ialah apabila ada orang luar di Indonesia dengan perantaraan surat kabar

Indonesia melakukan penghinaan. Untuk contoh tersebut lebih baik digunakan

teori instrumen.

b.  Teori Instrumen

Dalam teori ini tempat terjadinya delik ialah tempat bekerjanya alat yang dipakai

si pembuat. Alat ini bisa berupa benda atau orang, asalkan orang ini dapat

dipertanggungjawabkan.

c.  Teori akibat

Untuk delik-delik materil kadang-kadang dapat digunakan dengan baik teori

akibat. Yang menjadi ukuran untuk locus delicti ialah tempat terjadinya akibat

didalam delik itu. Misalnya dalm penipuan, delik ini selesai apabila si korbab
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menyerahkan barangnya. Si pembuat  dapat saja bertempat di daerah kekuasaan

pengadilan lain.

Namun dalam Pasal 84 (2) KUHAP yang merupakan legislasi di indonesia

mengatur bahwa pada prinsipnya locus delicti suatu tindak pidana adalah dimana

tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

KUHAP juga membuka kemungkinan bahwa terhadap beberapa tindak pidana

yang ada hubungannya satu sama lain dan dilakukan oleh seorang dalam ruang

lingkup pengadilan negeri yang berbeda–beda, maka masing-masing pengadilan

negeri dapat mengadili perkara pidana dengan dibuka kemungkinan

penggabungan perkara (pasal 84(4) KUHAP)

Unsur tindak pidana penghinaan telah di atur dalm UU ITE, Penghinaan dalam

UU ITE (Pasal 27 Ayat (3) merumuskan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusukan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

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

pencemaran nama baik”.

Tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 6

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

rupiah). Jelas, bahwa sebagai lex specialis dari lex generalis dalam Bab XVI Buku

II KUHP, pengertian yuridis “pencemaran” dan “penghinaan” dalam rumusan

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE harus mengacu pada bentuk-bentuk penghinaan dan

pengertian yuridis beserta unsur-unsur dari bentuk-bentuk penghinaan khususnya



10

pencemaran dalam lex generalisnya in casu Bab XVI KUHP tersebut. Disebabkan

UU ITE tidak memberikan pengertian yuridis dari kedua kualifikasi pencemaran

maupun penghinaan.

Masyarakat modern (modern society) hidup dalam era teknologi informasi

(information technology) atau disebut juga dengan informative society. Artinya,

dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada ditengah-tengah arus

teknologi yang begitu cepat perkembangannya. Kemajuan dalam bidang teknologi

(informasi) khususnya internet merupakan hasil karya intelektual manusia yang

telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa

ini. Berbagi pencapain manusia dalam bidang paten dan hak cipta merupakan

bukti nyata, bahwa dalam perdagangan dunia karya-karya intelektual manusia

telah menjadi mesin ekonomi yang sangat ampuh bagi pertumbuhan ekonomi

suatu bangsa. Konteks itulah sangat tepat dikatakan, bahwa teori keuntungan

(benefit theory) perlindungan hukum atas hak milik intelektual (intellectyal

property rights) sangat relevan, karena perlombaan untuk menghasilkan karya-

karya intelektual dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ( materil dan moril)

bagi si pencipta atau inventor.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mejadikan persinggungan antar

Negara mudah terjadi dan hamper tanpa batas (borderless). Globalisasi dan

perkembangan zaman menjadikan orang-orang asing maupun WNI (Warga

Negara Indonesia) mudah melintasi batas Negara dan berada di wilayah Negara

lain.
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Serta yang menjadi faktor penghambat dalam menentukan  tempat terjadinya

tindak pidana (locus delicti) penghinaan melalui media internet, dipengaruhi

beberapa faktor yaitu, belum diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan

yang menyangkut cyber crime, faktor aparat penegak hukum yang belum

sepenuhnya memahami ilmu pengetahuan tekhnologi dan informasi yang

didukung oleh fasilitas komputer dan internet, faktor jenis dan ciri cyber crime

yang sangat rumit, faktor pembuktian dalam kitab undang-undang hukum acara

pidana (KUHAP) serta faktor asas legalitas sangat mempengaruhi adanya

kepastian hukum. perbuatan penghinaan dan/atau pancemaran nama baik melalui

Sistem Elektronik (internet) dapat dengan mudah dilakukan, sementara pelakunya

sangat sulit untuk diketahui dan ditelusuri.

2. Konseptual

Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan

dalam penulisan dan penelitian ini sehingga Penulis akan menjelaskan pengertian-

pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini

sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan

maksudnya yang mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam

penulisan ini.

a) Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan

sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab,

duduk perkaranya, dan sebagainya (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa

Indonesia, 1990: 32)

b) Locus Delicti adalah Tempat terjadinya kejahatan atau tempat dimana

suatu kejahatan terjadi (Tri Andrisman 2009 : 60)
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c) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hokum,

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

barang siapa yang yang melanggar larangan tersebut yang dilakukan

dengan sengaja dan dapat dipertanggungjawabkan (Tri Andrisman 2009 :

81)

d) Penghinaan adalah unsur-unsur dari bentuk-bentuk penghinaan khususnya

pencemaran dalam lex generalisnya (Leden Marpaung 2000 : 89)

e) Media Internet adalah hubungan antar berbagai jenis komputer dan

jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana

hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon

dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi

yaitu protokol TCP (transmission control protocol).

www.acehforum.or.id

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan

dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima)

Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat latar belakang penulisan. Dari uaraian latar

belakang tindak pidana penghinaan melalui media internet ditarik suatu pokok

permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan,

kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang merupakan bab pengantar dalam

pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian

bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi

perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dalam

praktek. Bab ini menguraikan pengertian Tindak Pidana Melalui Media Internet.

III.METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan

masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari

pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Tindak Pidana Melalui

Media Internet Menurut UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi elektronik.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti

berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah

dibahas.
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