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MOTTO
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ِ
ِ ۡ ُ
ِ
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ُك لۡ ۡح ۡم َٱ ِخيو ۡم ۡي ٗتا فۡ ۡك ِر ۡى ُت ُمو ُ ۚه ۡوٱت ه ُقو ْا ٱ ه َّۡۚلل ا هن
ِ
٢١ ٱ ه َّۡلل ت هۡو ماب هر ِح ممي
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan
prasangka (kecurigaan), karena dari sebagian prasangka itu dosa.
Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah
menggunjing satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha
penyayang.”. ( QS.Al-Hujurat 49 :12)
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ABSTRAK
Tutut Ardiani Arisma; SHP151894; Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di
Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum positif dan hukum
Islam tentang tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial, untuk
mengetahui sanksi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial
menurut undang undang ITE. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
tentang transaksi elektronik. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif,
tinjauan yuridis normatif dengan melakukan identifikasi terhadap isu isu hukum
yang kurang berkembang, mengkaji pendapat ahli hukum, dan penelitian ini
merujuk langsung dengan undang-undang. pengumpulan data melalui literature,
jurnal, dan peraturan perundang-undangan dan internet. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama,
pencemaran nama baik menurut hukum positif diatur dalam KUHP pasal 310 dan
pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan
dan denda paling banyak 4500., pencemaran nama baik menurut hukum Islam
dianjam dengan hukuman ta’zir karena kasus pencemaran nama baik belum
dijelaskan secara jelas didalam al-qur’an dan hadist secara jelas. Proses
penyelesaiannya pencemaran nama baik di media sosial diancam pidana penjara
Sembilan bulan dan/atau denda empat ribu lima ratus rupiah dan didalam islam
dijatuhkan hukuman ta’zir karena sudah merusak martabat orang lain dan
merupakan perbuatan zholimi. Sanksi pencemaran nama baik menurut undangundang ITE dalam pasal 45 ayat 3 tahun 2016 setiap orang yang sengaja
mengakses, mendistribusikan, yang menyebabkan pencemaran nama baik
diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp
750.000.000
Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencemaran, Media Sosial.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembanagan tekhnologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan
mudah, sehingga menjadi gaya hidup (lifestyle) bagi masyarakat di seluruh dunia
tidak terkecuali di indonesia juga terkena pengaruh perkembangan tekhnologi
informasi di eraglobalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk indonesia yang
setiap tahun selalu bertambah populasi penduduknya karena angka kelahiran terus
meningkat, sehingga pemanfaatan tekhnologi sangat di perlukan untuk menunjang
pekerjaan sehari hari. Salah satu pemanfaatan tekhnologi informatika denga
munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial), pengguna situs
jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak anak,
mahasiswa, iu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah, dan masi
banyak lainya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing
masing pengguna.
Sehingga media sosial banyak di gunakan oleh masyarakat dunia
khususnya indonesia, bisa kita temukan mesin pencari seperti google, atau mozilla
firefox dan yang lainnya, namun yang populer dikalangan para pengguna media
sosial diantaranya adalah facebook, twitter, bbm, whatsapp, instagram, dan masih
banyak yang lainnya.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait
dengan penyampain informasi, komunikasi atau data secara elektronik, khususnya
dalam hal pembuktiaan dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang
dilaksanakan melalui sistim elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang
demikian, maka lambat laun, tekhnologi informasi dengan sendirinya juga telah
mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.1Namun,
perkembangan tekhnologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja,
juga memberikan dampak negatif, tindak pidana atau penghinaan, serta
penyebaran informasi di media sosial yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tindak pidana
tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan
korban dalam hal pencemaraan nama baik, dengan modus operandi menghina
korban dengan menggunakan kata kata maupun gambar meme2 kata yang
menghina korban dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan
adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalah pahaman
yang akhirnya merugikan masyarakat.

Negara turut mengatur perlindungan

terhadap harga diri, martabat manusia sebagaimana tercantum dalam kitab undang
undang hukum pidana (KUHP) bab XVI, buku II diantaranya dalam pasal 310
ayat (1) menyeburkan:

1

Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Tekhnologi Informasi (CYBERCRIME), (Jakarta PT.
Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.
2
Meme atau mimea adalah neologisme yang dikenal sebagai karakter dari budaya, yang
termasuk didalamnya yaitu gagasan, ataupun perilaku (tindakan).

“barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
Didalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam pasal
310 KUHP ayat (1) berbunyi:
“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan
jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengaan maksud yang nyata
akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menisa, hukuman penjara
selama lamaya sembilan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4500.”3
Kasus kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran
kebencian yang berujung pada pelapor pidana sering dilakukan oleh mereka yang
merasa dirugikan oleh para haters (pengikut jejaring sosial namun dengan
komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal pasal
yang ada didalam undang-undang transaksi elektronik dan KUHP.Seperti kasus:
yulianus selaku pemilik akun twitter @Ypaonganan yang menghina
presiden Joko Widodo dengan memasang foto dengan tulisan porno presiden Joko
Widodo dengan artis nikita mirzani disebarkan kepada masyrakat umum. Kasus
ini dilaporkan ke polisi namun bukan Joko Widodo sendiri yang melaporkannya,
pada kamis 17 Desember 2015, ia ditangkap oleh penyidik dari subdriktorat cyber
crime mabes polri, atas tindakannya menghina presiden Joko Widodo, Yulianus
disangkakan telah melanggar pasal 4 ayat 1 huruf a dan e UU nomor 44 tahun

3

R .Soesilo, Kitab Undang Undang (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal
demi pasal, ( Bogor: Politeia, 1995), hlm225

2008 tentang pornografi, pasal 27 ayat 1 UU informasi dan transaksi elektronik
(ITE).4
Kasus serupa yang saat ini banyak disorot kalangan media adalaha gugatan
dari rumah sakit omni tanggerang terhadap pria yang tealah melakuakan
pencemaran nama baik melalui tulisannya di media internet. Pihak rumah sakit
merasa sangat dirugikan akibat dari perbuatanya, yakni memberitakan buruknya
pelayanan rumah sakit omni. Kemudian melalui dr.Hengki, Renold Parentino,
Prita dijerat pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah
dengan ancama penjara 5 tahun penjara.
Kasus lain yaitu pada tahun 2017 tulisan oleh Jonru Ginting yang di unggah
ke media sosial , ia menuliskan “shalat idul fitri tahun ini mari kita lupakan
istiqlal. Masih banyak Masjid lain carilah masjid yang khatib shalat idnya
berakidah lurus ahlussunah waljamaah. Masak kita harus mendengar ceramah dari
orang yang tidak mewajibkan jilbab bagi muslimah, berpendapat bahwa rasulallah
tidak dijamin masuk surga dan pembela karbala? Tulisan ini telah diperiksa oleh
polisi karena termasuk dalam perbuatan ujaran kebencian.
Dan masih banyak lagi kasus mengenai penghinaan, pencemaran nama baik,
dengan menggunakan ujaran kebencian yang merajalela di media sosial, terutama
dalam meme kata dan karakter yang sering di posting oleh para pengguna jejaring
sosial, bisa juga di temui dalam www.memekomikindonesia.com yang dari semua
pelaku berpendapat secara pribadi dengan menggunakan kata kebebasan
berekspresi dan hak asasi manusia. Sehingga tindak pidana mengenai penghinaan,
4

Iqbal fadil, “hina jokowi di media sosial, orang orang ini ditangkap polisi”.
http://m.merdeka. Com/peristiwa/hina-jokowi-di-media-sosial-orang orang- ini-ditangkappolisi.html, diakses 24 maret 2018.

pencemaran nama baik, dengan menggunakan ujaran kebencian diperlukan
kejelasan dalam penanganan.
Islam sebuah agama yang rahmatan lil alamin yang mengajarkan
hubungan ketuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar, islam sebagai
agama yang rahmatan lil alami benar benar mengharamkan perbuatan
menggunjing, mengadu domba, memata matai, mengumpat, mencaci maki,
memanggil dengan julukan tidak baik, ghibah, dan perbuatan perbuatan sejenis
yang menyentuh kehormatan dan kemulian manusia. Islam pun, menghinakan
orang orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang
pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka kedalam golongan orang orang
yang fasik, kareana Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan
oranga lain. Sehingga dalam islam mensyariatkan adanya hukuman sebagai salah
satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar
ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan
umat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Adapunjenis jenis
hukuman dalam islam ada tiga macam:
1. Jarimah hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan
jenisnya, bentuk dan sanksinya oleh allah SWT.
2. Jarimah

qisash adalah kesamaan antara perbutan pidana dengan sanksi

hukumanya.
3. Jarimah takzir adalah jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam
al-quran dan hadist.

Seperti contoh pada zaman nabi Muhammad saw, di sebutkan bahwa
fitnah pernah menimpa istri nabi Aisyah Ra. Pada saat dalam perjalanan kembali
dari

perang,rombongan

kaum

uslimin

berhenti

disuatu

tepat,untuk

beristirahat,padasaat itu aisyah keluar dari tandu untuk membuang hajat dan pada
saatkembali Aisyah merasa kalung nya hilang lalu kembali untuk mencari kalung.
Pada saat tiba di tempat istirahat rombongan Aisyah masih didalam
tandu.Akhirnya Aisyah menunggu beberapa jam untuk mnunggu rombongan yang
lain. Akhirnya Aisyah bertemu dengan Shafwan bin Mu`aththal dan
mempersilahkan Aisyah untuk menaiki untanya sampai ke madinah sesampay di
madinah fitnah keji mulai bertebaran dikalangan masarakat, terutama dilakukan
oleh tokoh munafik abdullah bin umay bin salul, dan kaum musimin pun juga
melakukan nya seperti hasan bin sabit hmnah binti jahsy dan misthah bin utsatsah,
sehingga nabi menjatuhi hukman bagi kaum muslimin penyebar fitnah tersebut
dengan 80 kali cambukan 5
Tindak pidana penghinaan, pencemarn nama baik melalui ujaran
kebencian belum diatur dalam hukum pidana islam, kasus diatas masuk dalam
kategori pencemaran nama baik dengan hukuman cambuk oleh karna itu,tindak
pidana tersebut termasuk dalam kategori jarimah takzir karena tidak ditentukan
dalam alquran maupun hadist. Hukuman takzir adalah hukuman yang bersifat
mencegah, menolak timbulnya bahaya, sehingga penetapan timbulnya jarimah
adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umum6.

5
6

M .nurul irfan, hukum pidana,(jakarta: amzah,2016).56-57
Ibid. 93.

Dengan banyaknya masalah yang timbul dalam kehidupan yang maju dan
moderen ini maka banyak timbul masalah masalah dalam dunia maya dan terjadi
tindakan tindakan yang merugikan masyarakat karena situs situs internet yang
menyalah gunakan kode ITE. Melihat persoalan pencemaran nama baik mendapat
perhatian dari kalangan masyarakat dengan seiringnya kepedulian terhadap
kehormatan nama seseorang atau suatu kelompok dan kepedulian terhadap hak
asasi manusia. Karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat
manusia yang telah terjadi akhir-akhir ini Maka penulis perlu melakukan
penilitian lebih lanjut dan hasil penelitian ini dituangkan kedalam bentuk skripsi
dengan judul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial
menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1.

Bagaimana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum positif dan hukum
Islam?

2.

Apa unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif
dan hukum Islam?

3.

Bagaimana sanksi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media
sosial menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Batasan Masalah
Pembahasan ini tidak terlalu meluas dan tepat sasaran maka dalam
penelitian ini peneliti memberi batasan masalah, yaitu peneliti hanya mengkaji
dan membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum
positif dan hukum islam.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.Tujuan penelitian
a. Untuk menjelasakan pandangan hukum positif dan hukum islam tentang
tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?
b. Untuk menjelaskan unsur-unsur pencemaran nama baik menurut hukum
positif dan hukum Islam.?
c. Untukmengetahuisanksi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui
media sosial menurut UU positif dan hukum Islam?
2. Kegunaan penelitian
Selain ada tujuan yang ingin di capai diharapkan juga dapat memberi
manfaat atau kegunaan penelitian, antara lain sebagai berikut:
a. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dari
aspek teoritis demi pengembangan ilmu hukum.
b. Untuk menambah cakrawala berfikir bagi penulis dan semoga dapat menjadi
referensi

untuk

menambah

keilmuan

yang

dipersembahkan

kepada

mahasiswa khususnya Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
E.Kerangka konseptual dan Kerangka Teori

1.Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual sangat diperlukan pada setiap penelitian dalam
rangka memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Kerangka
konseptual yang dimaksud harus mempunyai landasan atau yang didasarkan pada
suatu yang dapat menjadi acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan
kesimpulan didalam memutuskan masalah yang ditemui. Dalam penelitian ini
yang menjadi permasalahan adalah tentang ujaran kebencian di media sosial.
Dunia maya atau internet menghasilkan sisi gelap dalam bentuk kejahatan, yang
diebut cyber speech perkembngan tekhnologi informasi telah mengubah cara
pandang sebagian pelaku ekonomi beraktifitas, khususnya dalam bentuk dunia
bisnis, sistem tekhnologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana
peningkatan kualitas, efesiensi daan produktifitas, tetapi telah mejadi alat untuk
mengambil keuntungan secara cepat dengan jalan ilegal, khususnya pengguna
internet.
Dalam Islam penggunaan tekhnologi ini sebuah parang apabila
digigunakan untuk memasak apa salahnya maka itu halal tapi kalo digunakan
untuk membunuh atau melakukan kejahatan maka haram hukumnya. Misalnya
internet digunakan untuk membuat kejahatan seperti mengungkapkan ujaran
kebencian kepada orang lain maka tidak boleh atau haram hukumnya tapi kalo
internet digunakan untuk media dakwah atau lainya yang bersifat positif maka
hukunya itu halal atau boleh.7
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Sumber hukum Islam yaitu Al- quran , As-sunah, Al-jima dan Qiyas.8
Hukum pidana Islam dilarang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain
seperti hak pribadi, pencurian, dan penghinaan . dalam hukum islam melindungi
lima hak dasar manusia yaitu: Agama, hidup, ilmu, keturunan, dan harta. Dalam
hukum pidana Islam pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang
karena merugikan orang lain baik itu individu maupun kelompok, seperti
melanggar hak privasi, penghinaan, pencemaran nama baik, judi onlain,
pornografi internet, atau ujaran ujaran kebencian lainnya. Semua perbuatan itu
dikenakan hukuman ta’zir dan disesuaikan dengan undang undang yang berlaku.
a. Pencemaran nama baikdalam Islam
Islam sebuah agama yang rahmatan lilalamain yang mengajarkan
hubungan ketuhanan dan kemanusian secara baik dan benar dengan berbagai
macam syariat yang ada didalamnya sebagai hukum dalam melaksnakan sesuatu
agar tidak bertentangan dengan larangan agama. Kemanusian menuntut untuk
kehidupan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan syariat, bertujuan untuk
melindungi harkat serta martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan
harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota
masyarakat tentu dilarang oleh allah swt9. Islam sebagai agama yang rahmatan
lilalamin benar benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba,
memata matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik,
dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemulian
manusia. Islam pun, menghinakan orang orang yang melakukan dosa ini, juga
8

Abdul RahmanDahlan,Ushul Fiqh, (Jakarta:Amzah,2011), hlm. 113.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana islam,(Jakarta: Sinar Grafika,2007),hlm60.
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mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan
mereka dalam golongan orang orang yag fasik, karena Islam bukanlah agama
yang mengajarkan untuk mereandahkan oang lain.10 Pengertian pencemaran nama
baik dalam kitab tafsir jalalain, imam Jalahudin membagi tiga model pencemaran
nama baik yaitu:
a. Sukhriyyah yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena
sebab tertentu.
b. Lamzu yaitu menjelek jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan
kejelekan orang lain.
c. Tanabuz yaitu model cacaian atau penghinaan dengan menyebut atau
memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling
buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi pada orang islam.11

b. Pengertian hate speech
Hate speech ( ujaran kebencian atau penghinaan) adalah tindakan
komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk
provokasi, hasutan atau penghinaan kepada individu atau kelompok lain dalam
berbagai

aspek

seperti

ras,

etnis,

gender,

cacat,

orientasi

seksual,

kewargabegaraan, agama, dan lain lain. Dalam arti hukum, hate speech adalah
perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat
memicu tindakan kekerasan dan sikap persangka entah dari pihak pelaku
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Ibid,hlm61.
Imam jamaluddin,tafsir jalalain,(Bandung:sinar baru Algenesindo,2010),428

pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang
menerapkan hate speech ini disebut hate site.
Hate speech dalam internet etika dalam dunia online perlu ditegaskan,
mengingat dunian online merupakan hal yang sudah dianggap penting bagi
masyarakat dunia. Namun, semakin banyak pihak yang menyalah gunakan dunia
maya untuk menyebar luaskan hal hal yang tidak lazim mengenai sesuatu seperti
suku bangsa, agama dan ras, penyebaran berita yang sifatnya fitnah di internet,
misalnya, menjadi hal yang patut di hentikan. Seperti dalam kasus ini yag
dilakukan oleh Riano Jayawardhana NST, SH alias Riano bin Ali Akbar Nasution
yang terjerat pasal 45A ayat (2) undang-undang republik Indonesia nomor 19
tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik. Yang menyatakan terdakwa Riano

diatas

terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyebar
informasi yang tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras ,agama,
dan antar golongan (SARA) dengan putusan No. 106/Pid.Sus/2017/PN.Ktl dengan
putusan. Pengadilan negeri Kuala Tungkal kelasII, yang mengadili perkara
perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeruksaan biasa, telah
menjatuhkan putusan sebagai mana diuraikan perkara atas

nama Riano

Jayawardhana Nasution alias Riano bin Ali Akbar Nasution dijatuhkan pidana 1
tahun penjara dan denda sebesar 5.000.000 (lima juta ribu rupiah ) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama satu bulan, 12
Perbuatan diatas merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam
hukum Islam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain termasuk
perbuatan mungkar. Jadi, menurut hukum Islam cyber speech itu merupakan
perbuatan yang mungkar karena dapat merusak kehidupan masyarakat seperti
pencemaran nama baik, ujaran kebencian dalam suatu akun yg ditujukan kepada
golangan SARA itu dapat membuat kerugian bagi orang lain. Untuk menangani
masalah ini menurut hukum islam sebagai hadist nabi muhammad SAW, dari
Abu Sa’id Al Khudziy Ra. ia berkatabahwa Rasullaah bersabda yang artinya:
”barangsiapa yang melihat kemungkaaran maka rubahlah dengan tangannya,
apabila ia tidak sanggup maka rubahlah dengan lisanya, dan apabila masih
tidak sanggup maka ingkarilah dalam hati, dan itu adalah selemah
lemahnhya iman(HR. Muslim).”13
2. Kerangka Teori
a. Teori Penyebab terjadinya kejahatan
Menurut Abdul Sani bahwa sebab-sebab timbulnya criminal dapat
dijumapi dalam berbagai berbagai factor yang menimbulkan criminal
tertentu sehingga factor lain dapat menimbulkan jenis kriminal yaitu factor
internal dan eksternal.14
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Azhar; penerjemah; Abu Ahmad Abdul Fattah;editor (Solo: As-salam Publisin,2010), hadist ke 34,
hlm233.
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Abdul Sani, Sosiologi Kriminologi (Bandung: Ratmadja Karya, 2005), hlm 44.
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b. Teori Pennaggulangan Kejahatan
Menurut Barda Nawawi Arif, upaya atau kebijakan untuk
melakukan pencegahan kejahatan termasuk bidang bidang kebijakan
criminal.

Kebijakan

penanggulangan

kejahatan

dilakukan

dengan

menggunakan sarana hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana pada
khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus mengarah pada tujuan
kebijakan sosial.
c. Teori Kontrol Sosial dan containment
Pengertian teori control merujuk kepada setiap perspektif yang
membahas ihwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu
pengertian teori control sosial merujuk kepada permasalahan kejahatan dan
kenakalan yang di kaitkan dengan varibel-variabel yang bersifat sosiologis.
F. Tinjauan pustaka
Tinjauan pustaka adalah hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitianpenelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus atau tema
yang diteliti.Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya
dengan masalah yang akan diteliti, seperti judul berikut:
Pertama “Tindak pidana pencemaran nama baik dan pembuktiannya
menurut hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia” di tulis oleh Yeni
mahasiswa hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yokyakarta
dengan tujuan cara pembuktian pencemaran nama baik. Skripsi membahas cara

cara pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik secara hukum Islam dan
hukum positif. 15
Kedua “Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian
(hate speech) dalam media sosial.” Tahun 2018 yang ditulis oleh Mery Febriyani
mahasiswi

hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan tujuan

mengetahui faktor penyebab melakukan ujaran kebencian di media sosial.16
Ketiga, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran
Kebencia (Head Speeech Berdasarkan Surat Edaran Kapolri.SE./06/x/2015)”
Yuda Prawira, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Dalam skripsi ini
menjelaskang mengenai pembahasan bagaimana usaha kepolisian menaggulangi
pelaku tindak pidana ujaran kebencian.17
Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah dalam skripsi ini
penulis memfokuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik
menurut hukum positif dan hukum Islam, unsur-unsur pencemaran nama baik
menurut hukum positif dan hukum Islam sedangkan penelitian di atas hanya
membahas tentang cara pembuktian dan penyebab terjadinya pencemaran nama
baik tersebut.

G.Metode penelitian

15

Yeni, Tindak pidana pencemaran nama baik dan pembuktiannya menurut hukum
pidana islam dan hukum pidana Indonesia Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014
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speech) dalam media sosial, Fak.Hukum, Universitas Bandar Lampung,2018.
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Yuda Prawira Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian
(Head Speeech Berdasarkan Surat Edaran Kapolri.SE./06/x/2015)”, Fakultas Hukum, Universitas
Lampung, 2015.

Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi serta seni. Kemudian menurut Bambang Sunggono,
bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kgiatan ilmiah yang
berdsarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan demikian
penelitian itu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,
metodologis dan konsisten18
Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum menemukan teori
substansi sebagai respon terhadap aneka peristiwa yang terjadi di masyarakat.
1. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang kurang
berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum (normatif)
dalam masyarakat, mengkaji pendapat ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus
dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian kemudian ditijau
aspek praktis dan aspek akademisi keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.
Penelitian hukum juga merujuk langsung peraturan perundang-undangan (Law In
Books), sedangkan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji tindak pidana
ujaran kebencian di media sosial menurut hukum positif, dan hukum Islam.
Menggunakan pendekatan yuridis normatif.
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H.ishak,meode penelitian hukum dan penelitian skripsi, tesis, serta disertasi (kerinci:
STAIN Kerinci press, edisi revisi 2015). Hlm 365-366

2. Jenis dan sumber data
a. Jenis data
Dalam merumuskan skripsi ini penulis melakukan penelitian kepustakaan
(library Research), maka sumber data atau informasi yang menjadi data buku
peneliti untuk diolah merupakan data yang berbentuk bahan primer, bahan
sekunder, dan bahan tersier.
1)Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitianyang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi objek penelitian, atau
keseluruhan data hasil peneltian yang diperoleh di lapangan. 19 Sumber utama
adalah Al-Qur’an surat Al-hujurat ayat 12 dan An-nur ayat 24, hadits, dan
undang-undang undang-undang No 11 tahun 2008 tentang ITE dalam pasal 310
dan 311 KUHP atau hukum positif yang berkaitan dengan judul peneliti.
2) Data sekunder
Data sekunder ialah data- data yang diambil dari sumber sumberyang ada
relevansinya dengan pembahasan yang

berupa buku-buku, majalah, jurnal,

makalah, internet dan lain sebagainya.
3) Data tersier

19

34.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi (Jambi:Syariah Press,2012), hlm.

Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut
terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder. yaitu berupa kamus hukum,
kamus bahasa indonesia, kamus bahasa arab, kamus bahasa inggris dan kamuskamus yang lain.
b. Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan mengumpulkan data-data
pendekatan normative dengan mengumpulkan data-data berwujud dokumntasi
atau literatur-literatur pustaka.
3. Instumen Pengumpulan Data
Instrumen

pengumpulan

data

adalah

alat

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data dan fakta penelitian. Mengingat penelitian yang digunakan
adalah penelitian pustaka, maka alat pengumpulan datanya berwujud studi
dokumentasi atau literatur. Kemudian data penelitian diolah dengan cara:
a. Mengidentifikasikan data tersebut dan kemudian menyelaraskan wacana dan
makna.
b. Menyusun organisasi kerja. Data tersebut kemudian disususn scara sistematis
sesuai dengan kepentingan penelitian, misalnya pendapat yang berbeda
mengenai pencemaran nama baik dan penanggulangannya.
c. Data yang telah disususn kemudian diperbandingkan dengan undang undang
tentang pencemaran nama baik dengan hukum Islam khususnya tentang
tindak pidana pencemaran nama baik.
4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan
kemudian dipelajari serta dipahami, maka penulis akan menghasilkan metode
seperti berikut:
a. Metode induktif
Yaitu membahas dan menyusun fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian
diambil satu kesimpulan yang bersifat khusus, metode ini digunakan untuk
memperkuat pendapat penulis yang bersifat umum dengan teori-teori yang
dikemukaan oleh para ahli.
b. Metode Deduktif
Yaitu menganalisis data yang bersifat khusus, kemudian dibahas kepada
permasalahan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk mengutip
pendapat para ahli untuk menjelaskan dengan lebih luas lagi.
c. Metode Kompratif
Yaitu dengan cara membandingkan antara dua data yang berlainan untuk
mengambil suatu pendapat yang logis, tepat dan kuat untuk bahan rujukan dan
pedoman dalam penetapan masalah yang di bahas penulis mengambil sumber
rujukan menurut hukum positif dan hukum Islam.

H. Sistematika penulisan
Penyusun skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara babnya ada yangterdiri
dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi
tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk

meberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai
pembahsan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi
pembahsan sebagai berikut:
Bab I, merupakan pendahuluan yang menguaikan latar belakang maslah,
rumusan masalah, batasan maslah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka
konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan data,
metode analisis data dan diakhiri dengan sistmatika penulisan
Bab II,gambaran umum tentang media sosia,Pengertian media sosial,
macam-macam media sosial, peran dan fungsi media sosial, perkembangan media
sosial, beserta kasus-kasus pencemaran di media sosial.
Bab III,tinjauan umum tentang tindak pidana dalam hukum positif dan
hukum Islam. Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidan dan
pertanggung jawaban pidana
Bab IV, pembahasan dan hasil penelitian, tentang tindak pidanaya, unsurunsur pencemaran nama baik, dan sanksi

hukuman bagi pelaku pencemaran

nama baik ditinjau dari hukum islam dan hukum positif
Bab V, pada bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan
kata penut

BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG MEDIA SOSIAL

A. Pengertian media sosial
Media sosial di definisikan sebagai sebuah media onlain, yang
penggunanya dengan mudah bisa berpartisipasi, berbagi dan menciptakan sesuatu
di dunia maya, meliputi blog, jejaring sosia (social network), wiki forum, dan
dunia virtual. Blog, jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling
umum di gunakan oleh masyarakat umum.20 Dunia maya atau internet
menghasilkan sisi gelap

dalam bentuk kejahatan, perkembnagna tekhnologi

informasi telah mengubah cara pandang sebagai pelaku ekonomi beraktifasi,
khususnya dalam bentuk dunia bisnis, sistem tekhnologi informasi tidak hnaya
berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas, efesiensi dan produktivitas, tetapi
telah menjadi alat untuk mengambil keuntungan secara cepat dengan jalan ilegal,
khususnya pengguna internet.
Media sosial adalah sebuah media onlain, dengan para penggunanya bisa
dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptan isi meliputi blog, jejaring
sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupak
bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh
dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media onlain yang
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Roni Tabroni, komunikasi politik pada eera multimedia, (Bandung: Simbiosa Rekatama
Media,20012), hlm.160

mendukung intraksi sosial dan media sosial menggunakan tekhnologi berbasis
web yang mengubah komunikasi menjadi dialog intraktif.
Andreas kaplan dan michael haenlaein

mendefinisikan media sosial

sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun diatas dasar
ideologi dan tekhnologi web. Dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran
user generated content.
Jejaring sosial merupkan situs dimana setiap orang bisa membuat web
page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi
dan komunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, mypace, dan twitter.
Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka
media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang
tertarik untuk berpartisipasi

dengan memberi kontribusi dan feedback secara

terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat
dan tak terbatas.
Saat tekhnologi internet dan mobile phone makin mau aka media
sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses faacebook atau
twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan
menggunaka 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 peran media massa konvensional
dalam menyebarkan berita-berita. Pesatnya perkembangan media sosial kini

dikarnakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki
media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar
dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seseorang
pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan social media dengan
jarinagan internet bahkan yang aksesannya lambat sekalipun, tanpa biaya besar,
tanpa alat mahal dan dilakukannya sendiri tanpa karyawan.
pengguna social media

Kita sebagai

dengan bebas bisa mengedit, menambahkan,

memodifikasi baik tulisan, gambar, vidio, grafis, dan berbagai model konten
lainya. Media sosial memiliki ciri-ciri seperti, pesan yang disampaikan tidak
hanya untuk satu orang saja namun bisa berbagai banyak orang contohnya ( sms,
atau pun internet), pesan yang disampaikan bebas, pesan yang disampaikan
cendrung lebih cepat

dibandingkan media llainya, dan penerima pesan yang

menentukan waktu intraksi.
B. Peran dan fungsi media sosial
1. Peran media sosial
Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat
diaksess oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial
bisa menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak
perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelangganan
dan klien. Media sosial seperti blog, facebook, twitter, dan you tube memiliki
sejumblah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensianal
seperti medai cetak dan iklan TV. Brosur dan selembaran. Media sosial memiliki
kelebihan dibandingkan dengan media konvensional anatara lain:

a. Kesederhanaan dalam sebuah produksi media konvensional di butuhkan
keterampilan tingkat tinggi

dan keterampilan marketing yang unggul.

Sedangka media sosial dengan mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa
dasar TI pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan
jaringan internet.
b. Membangun hubungan, sosial media menawarkan kesempatan tak tertandingi
untuk berintraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan perusahaan
mendapatkan sebuah feedback langsung, ide, pengujian dan pengelolaan
layanan pelanggan dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak
dapat melakukan hal tersebut, media sosial hanya melakukan komunikasi satu
arah.
c. Jangakauan global, media trdisional dapat menjangkau secara global ttetapi
tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media
sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari
lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten
anda untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk
mengirimkan pesan kelebih banyak pengguna.
d. Terukur, dengan sistemtracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur,
sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak
demikian denagan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama.
2. Fungsi media sosial
Ketika kita mendefinisikan media sosial sebagai sistem komunikasi maka
kita harus mendefinisikan fungsi-fungsi terkait dengan sistem komunikasi, yaitu:

a.

Administrasi
Pengorganisasian profil karyawan perusahan dalam jaringan sosial yang

relavan dan relatif dimana posisi pasar anda sekarang pembentukan pelatihan
kebijakan media sosial, dan pendidikan untuk semua karyawan pada pengguna
media sosial. Pembentukan sebuah blog organisasi dan integrasi konten dalam
masyarakat yang relavan. Riset pasar untuk menemukan dimana pasar anda.
a. Mendengarka dan belajar
Pembuatan sistem pemantauan untuk mendengar apa yang pasar anda
inginkan.
b. Berfikir dan perencanaan
c. Pengukuran.21
C. Macam-macam media sosial
Sosial media secara umum bisa di artikan sebagai situs yang menyediakan
wadah bagi penggunanya untuk saling berintraksi secara onlain. Di media sosial
kamu bisa saling berintraksi dengan pengguna lainnya, atau mungkin malah
menjalin hubungan bisnis dengan orang dari berbagai kalangan. Dizaman
sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang,
mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak
menggunakan situs berbagi informasi ini, saat ini jejaring media sosial sudah
banyak sekali jenisnya seperti:
1. Facebook
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Media sosial buatan Mark Zuckerberg ini memang menduduki peringkat
pertama media sosial yang paling banyak di gunakan di dunia. Terlepas suka atau
tidak suka, saat ini facebook merupakan media sosial paling populer di dunia.
Sejak luncuran pada tahun 2004 silam facebook sudah dilengkapi berbagai fitur
yang memanjakan para penggunanya, mulai dari yang awam soal internet sampai
yang sudah ahli sekalipun tidak akan mengalami kesulitan menggunakan facebook
sebagai sarana berbagi informasi di dunia maya. Kepopuleran inilah yang
mengantar Mark Zuckerbarg menjadi salah satu orang terkaya didunia diusia yang
masih muda.
2. Twitter
Pada peringkat kedua media sosial yang paling populer di dunia. Media
sosial yang mirip dengan microblog ini tercatat sebagai media sosial yang paling
aktif penggunany.
3 .Google plus
Google adalah tempat untuk mencari sumber informasi yang paling
mudah, cukup dengan mengetik kata kunci di mesin pencarian maka akan
timbul informasi yang kita butuhkan. Google plus adalah jejaring sosial yang di
sebut google pada tahun 2011.
D. Instgram
Instagram merupakan media sosial tempat berbagi foto atau vidio yang
paling populer saat ini. Pada awalnya instagram

hanya tersedia di aplikasi

ios(iphone/ipad), instagram adalah bisa mengedit foto agar terlihat bagus dan

provesional. Fitur yang tersedia di media sosial ini hampir sama dengan media
sosial yang lain.
E. Flickr
Flickr adalah mediia sosial khusus berbagi foto. Pada media soial ini
memungkinkan kita untuk mentag dengan kata kunci popule, sehingga foto atau
vidio yang kita upload akan tersebar luas di mesi pencarian.
F. Linkedln
Media sosial linkedln memungkinkan anda untuk terhubung dengan
jaringan bisnis. Yang menarik di likeddln adalah para pengusaha bisa mencari
langsung tenaga pekerja yang potensinsial untuk kemajuan perusahaannya atau
menejer HRD.
G. Social “chat” Apps
Aplikasi chat ini bersifat lebih pribadi dan biasanya hanya ada di aplikasi
posel seperti whatsaap, blackberry, syimbian, android, dan windows phone.
Banyak orang menggunakan aplikasi ini untuk menggatikan sms dalam
berkomunikasi, aplikasi chat ini lebih praktis dari pada sms.22
D. perkembangan media sosial
Kemunculan friendster pada tahun 2002 di Indonesia sempat

menjadi

situs jejaring sosial yang booming di kalangan remaja pada saat itu sempat
memposisikan Indonesia sebagai pengguna friendstar paling banyak ke-3 di dunia.
Friendstar digunakan penggunanya untuk berkenalan via dunia maya dan sebagai
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sarana untuk bertukar pesan. Setelah itu facebook muncul pada tahun 2004 namun
pamor facebook di Indonsia naik daun pada tahun 2008 dan mulai menggeser
friendstar sebagai sarana perkenalan via dunia maya. Fitir-fitur yang ditawarkan
oleh facebook jauh lebih beragam seperti terdapat aplikasi games di dalamnya.
Pada tahun 2009 twitter muncul sebagai situs jejaring sosial yang lebih
simple dengan berfokus kepada penyajian timeline yang berisi status orang-orang
yang kita ikuti disertai kolom komentar, kolom retweet/like. Situs ini juga dapat
menjadi medium pertukaran pesan melalui direct massage namun kita tidak bisa
meliihat pengguna yang olaine. Masih pada tahun yabg sama, situs jejaring sosial
berbasis aplikasi muncul yakni whatshapp namun pada tahun tersebut aplikasi ini
belum diminati banyak orang. Aplikasi ini berfokus pada pertukaran pesan antar
individu maupun kelompok yang dapat melalui beberapa pilihan yakni teks,
panggilan maupun vidio call. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang
terus muncul yang menjadi perkembangan media sosial sangat pesat.23
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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Definisi Tindak Pidana
1 . Pengertian Tindak Pidanadalam hukum positif
Menurut Moeljatno tindak pidanamerupakansuatuperbuatanyang dilarang
olehsuatuaturanhukumyang

disertai

ancaman

atausanksiyang

berupapidana

tertentu,bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.24
Istilah tindak pidana merupakan terjemah dari “strafbar feit”, didalam
kitab

undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa

sebenarnya yang di maksud strafbar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:
“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.25
Tindakpidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis
normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau
kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah
perbuatan seperti yang in-abstacto dalam perbuatan pidana. Sedangkan kejahatan
dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang
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hidup di masyarakat secara konkrit.26 Oleh sebab itu setiap perbuatan
yangdilarang

oleh undang-undang

harus dihindari dan barang

siapa

melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan
kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib
dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah,
baik ditingkat pusat maupun daerah.27
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undangundang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
Orang yang melakukan perbuatan

pidana akan

mempertanggung jawabkan

perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai
kesalahan apabila

pada waktu

melakukan

perbuatan

dilihat

dari

segi

masyarakat menunjukan pandangan normativ mengenai kesalahan yang
dilakukan. Tindak pidana adalah hasil dari factor-faktor yang beraneka ragam
dan bermacam-macam Dan bahwa faktor-faktor itu dan untuk selanjutnya tidak
bisa disusun menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau
dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada
teori ilmiah.
Pidana
diartikan

berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat

sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/

dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak
26
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pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah umum yang
dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata,
administrasi, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara
sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana
adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa
yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman
apa yang dapat dijatuhkan

terhadap yang melakukannya. Hukum pidana

merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara ,
yang mengadakan dasar dasar dan aturan aturan untuk menentukan perbuatan
perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan diseratai
ancama atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.28
Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu bahwa tidak dipidana jika ada
kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud
pertanggung jawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada
dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana.
2. Pengertian tindak pidana dalam hukum Islam
Dalam kajian hukum Islam, istilah huku pidana islam diambil dari
terjemah fiqih jinayah. Fiqih adalah ketentun-ketentuan hukum islam yang
merupakan upaya pemahaman manusia, dalam hal ini ulama, terhadap syariat.
Sedangkan jinayah berarti pidana, dengan demikian, bisa dipahami bahwa fiqih
28
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jinayah adalah hukum Islam yang mengatur persoalan pidana. Secara umum, fiqih
jinayah dapat dipahami sebagai ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau
perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang orang mukalaf (orang yang dapat
dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang
terperinci dari Al-Quran dan hadist.
Hukum pidana Islam itu merupakan syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syariat Allah yang mengatur
tindakan-tindakan kejahata yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan
melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadist. Hukum
pidana Islam tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat,
bahkan juga oleh masyarakat Islam sendiri, masyarakat umum hanya menangkap
dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam, bila dilaksanakan
kejam dan mengerikan. Mereka hanya menggambarkan tentang betapa kejamnya
sanksi hukum potong tangan terhadap pencuri, hukum rajam terhadap orang yang
berzina, serta hukum jilid (dera). Mereka tidak memahami tentang sistem hukum
Islam serta eksekusi pelaksanaan sankinya.
Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jinayat atau
jarimah, jinayat dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak
pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana, secara
etimologi janaa yaitu suatu kerja yang di peruntukan bagi satuan laki laki yang
telah berbuat dosa atau salah. Sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau
perbuatan salah. Jadi pengertian jinayah yaitu semua perbuatan yang diharamkan.
Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh

syara’ (hukum Islam). Apabila

dilakukan perbuatan tersebut mempunyai

konsekuensi mebahayakan agama, jiwa, kehormatan, dan harta benda.29
B. Unsur-UnsurTindakPidana
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam
Hukum Islam
Berdasarkan pengertian tindak pidana diatas dapat ditemukan beberapa
unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Perlu kita ketahui beberapa
pendapat sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu Suatu tindak pidana
yang

terdapat

dalam

Kitab

Undang-Undang

Hukum

Pidana

menurut

P.A.F.Lamintang dan C.DjismanS amosir pada umumnya memiliki dua unsur
yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri sipelaku dan unsur
objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.30
Unsur subyektif dari suatu hukum pidana adalah :
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolusatau culpa)
b.

maksud atau voornemen pada suatu percobaan

c. Macam-macam maksudatau oogmerk
d. Merencankan terlebih dahulu atau voobedachte raad
e. Perasaan takut atauvress
UnsurObjectif dari suatu tindak pidana adalah :
a . Sifat melanggar hukum
b . Kualitas dari pelaku
29
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c . Kausalitas,yaknihubunganantarasesuatutindakansebagaipenyebab dengan
suatu kenyataan sebagai akibat.31
1. Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum Islam
Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam
hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral, secara yuridis normatif disuatu
aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap prilaku
tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif
mempunya unsur materil, yaitu sikap yang dapat di nilai sebagai suatu pelanggaran
terhadap suatu yang di perintahkan Allah. Unsur moral, yaitu kesanggupa
seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat
dipertanggung jawabkan. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana
apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, unsur-unsur ini ada yang umum dan ada
yang khusus. Sedangkan unsur-unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing
jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.
Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur untuk tindak
pidana itu ada tiga macam:
a. Unsur formal, yaitu adanya nash(ketentuan) yang melarang perbuatan dan
mengancamnya dengan hukuman.
b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik
berupa perbuatan nyata(positif) maupun sikap tidak berbuat(negatif).
c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat
dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan.
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C. Pertanggung jawaban Pidana
1. Pertanggung jawaban pidana dalam hukum positif
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, perbuatan pidana adalah
perbuatan yang oleh suatu perbuatan hukum dilarang dan diancam pidana,
tergantung kepada apakah dalam melakukan itu orang tersebut memiliki
kesalahan.32 Dengan demikian, membicarakan pertanggungawaban pidana mau
tidak mau harus didahului dengan pejelasan tentang pidana. Sebab seseorang tidak
bisa meminta pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahaulu ia melakukan
perbuatan pidana. Dan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab
atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindak tersebut.33
Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungajawaban” merupakan konsep
sentral yang dikenal dengan aran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan
dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan
tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.
Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a
person quilty, unless the mind is legally blameworty. Berdasarkan asas tersebut,
ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada
perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap
batin jahat/tercela (mens rea).34
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Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diterkannya celaan yang
obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada
memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbutannya itu. 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 mempuyai kesalahan dalam melakukan perbuatan
pidana tersebut.35
Oleh karena itu, pertanggungawjawaban pidana adalah pertanggungjawaban
orang

terhadap

tindak

pidana

yang

dilakukannya.

Tegasnya,

yang

dipertanggungjawaban orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan
demikian, teradinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana
yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya
merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi
terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tersebut.36
Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa
dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun
perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak
dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penatuhan pidana. Untuk
pemindanaan masih adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang
melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut
harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut
35
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perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang
tersebut.37
Berdasarkan penelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan
merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memindana seseorang. Tanpa itu,
pertanggungjawaban pidana tidak pernah akan pernah ada. Makanya tidak heran
jika dalam hukum dikenal asas, “tiada pidana tanpa kesalahan”, (geen straf zonder
schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea). Asas kesalahan ini merupakan
asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas
tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting
dalam hukum pidana. Asas ini juga tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam
hukum yang tak tertulis yang uga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fisikal
tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar kewajiban
ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.38
Aturan mengenai pertanggungawaban pidana bukan merupakan standar
prilaku yang waib ditaati masyarakat, melainkan regulasi mengenai bagaimana
memperlakukan mereka yang melanggar faktor penentu bagi pertanggungjawaban
pidana. Tidak ada kesalahan, terutama penting bagi penengak hukum untuk
menentukan

apakah

seseorang

yang

melakukan

tindak

pidana

dapat

dipertanggungawabkan dan karennya patut dipidana.
Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai
penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika
dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di
37
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mana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekannya justru pada fungsi
meletimasi tindakan penengak hukum untuk menimpakan nesatapa pada pembuat
tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara
tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidan dan penentuan berat
ringannya

nestapa

yang

menajadi

konsekuensinya.

Aturan

mengenai

pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya
dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang
dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.39
Berdasarkan aturan ini, pertanggungawaban pidana justru didesain dalam
perspektif positif, yaitu sebagai obyek regulasinya adalah aparat negara. Dalam
hal ini aparat yang berwenang mengaktualisasi adanya kesalahan pada diri
seseorang. Dan apabila aturan tindak pidana bukan hanya tertuju para pelaku
kejahatan, tetapi juga anggota masyarakat yang berpotensi melakukannya, maka
atauran tentang pertanggungjawaban pidana hanyaberkenaan dengan mereka yang
ternyata telah melakukan tindak pidana tersebut. Kenyataanya bahwa yang
bersangkutan telah melakukan tindak pidana bersambungan dengan penilaian
kesalahan pada dirinya karena perbutan itu. Dominasi aparatur hukum untuk
menentukan kesalahan ini yang berada dalam subtansi regulasi tentang
pertanggungawaban pidana.40
2. Pertanggung jawaban pidana dalam hukum Islam
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ada masalah pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah
pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidaknya perbuatan yang
dikerjakan dengan perbuatan sendiri dimana seseorang tersebut mengetahui
maksud dan akibat dari perbuatannya. Dalam hukum Islam pertanggungjawaban
itu didasar pada tiga hal:
1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan atas kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan tersebut
Apabila adanya tiga hal tersebut, maka pertanggungajawaban itu ada pada
seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), dan begitu pun
sebaliknya. Karena tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban pada orang gila,
anak yang belum menyapai umur, atau perbuatan orang yang paksaan untuk
melakukan perbuatan kejahatan yang mengakibatkan terancam jiwanya.41
Dalam

hal

pertanggungjawaban

pidana,

hukum

Islam

hanya

membebankan hukuman pada orang-orang yang masih mukkalaf, hukum Islam
juga mengampuni anak-anak dari hukuman semestinya yang dijatuhkan bagi
orang-orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hukum Islam tidak juga
menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hiang
kesadaran.

Atas

dasar

ini

seseorang

hanya

mempertanggungjawabkan

perbuatannya terhadap apa yang telah dilakukan tidak dapat dijatuhi hukuman atas
tindak pidana terhadap orang lain. Prinsip dasar dalam hukum Islam ialah segala
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sesuatu tidak diharamkan berati dibolehkan, akan tetapi jika perbuatan itu
diharamkan, hukumanya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun
perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman, maka ia termasuk kategori
pemaafan. Dan terhadap badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan pidana
apabila terjadi perbuatan yang terlarang.
Dari kedua pembahasan diatas dapat dipahami bahwa kedua hukum
tersebut hampir sama dan keduanya menyatakan pertanggungjawaban dijatuhi
setelah adanya kesalahn dan pelanggaran menurut hukum positif dan hukum
Islam. Pertanggungjawaban hanya akan terjadi apabila seseorang telah melakukan
perbuatan yang terlarang atau yang telah diharamkan sebelumnya. Dan dari
pertanggungajwaban pidana kedua ini baik didalam hukum positif dan hukkum
Islam, dinyatakan pertanggungajawaban pidana apabila seseorang atau pelaku
sudah mengerti akiat dari perbuatannya sendiri dan tidak ada paksaan atas
dirinya..42
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Tindak pidana pencemaran nama baik
1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Positif.
Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatanya
terjaga, seprti halnya jiwa, kehormatan, dan mana baik seperti manusia juga harus
dilindungi. Bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Dalam kitab undangundang hukum pidana pasal 310 dan pasal 311 secara terang mengancam dengan
pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang
lain malakukan suatu hal. Namaun, upaya terhadap perlindungan terhadap
martabat manusia tersebut ternyata belum dapat tereliasasi.43
Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan
hukum yang saling digunakan untuk melawan media massa. fitnah yang
disebabkan secara tertulis dikenal sebagai libel. Sedangkan fitnah yang diucapkan
disebut slinder. Fitnah lazimya marupakan kasus delik aduan. Maksudnya
seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan kepengadilan
negeri. Dan jika memang bisa mendapatkan ganti rugi. Pidana penjara juga bisa
diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik44
Tindak pidana penghinaan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang
yang dihina, merupakan pembatas konkret dari penuntutan tetapi justru rasa
subjektif dari korban inilah yang mugkin menimbulakan keragu-raguan bagi
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pengecut, penuntut, atau pemutus perkara, apakah benar ada penghinaan atau
tidak. Dalam kitab undang-undang hukum pidana ketentuan pidana terhadap
tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 ayat (1)

kirab

undang-undang hukum pidana yang menyatakan:
“ Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseoarang dengan menuduh suatu hal. Dengan maksud yang jelas agar hal
itu diketahui umum. Diancam karena pencemaran dengan pidana penjara
paling lama 9 bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus ribu rupiah.”
Berdasarkan pasal diatas penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan
dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan
maksud tuduhan itu akan tersiar (tersebar luas) perbuatan yang dituduhkan tidak
perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan,
berzina dan sebgainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah
tentu perbuatan yang memalukan missalnya, menuduh bahwa seseorang telah
melakukan selingkuh, dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum. Akan
tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila di umumkan. Tuduhan
tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat)
atau gamabar, maka penghinaan itu dinammakan meknista atau menghina dengan
surat (secara tertulis) dan dapat dikenakan pasal 310 ayat (2) KUHP.
Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nam baik orang
lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan tujuan agar sesuatu hal
yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya
itu agar diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan secara jelas tentang
pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum

dalam pasal 310 ayat 1 sampai 3. Peristiwa pidana yang merupakan penghinaan
adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan, mmartabat, dan nama baik
seseorang dengan menuduh suatu hal. Yang maksudnya terang supaya hal tersebut
dikatahui umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama
sembilan bulan dan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 45
Adapun perbuatan yang di kategorikan sebagai pencemaran nama baik
adalah:
a. Penghinaan dimuka umum
Melakukan penghinaan ataupun tindakan tindakan lain yang menjatuhkan
martabat orang lain dimuka umum, penghinaan dimuka umum dianggap sebagai
tindakan yang tidak sopan melanggar kesusilaan dan merusak kerukunan. Oleh
karena itu tindakan pencemaran nama baik perlu di beri sanksi. Istilah dimuka
umum tidak berarti selalu ditempat umum. Tetapi juga dapat meliputi satu rumah
kediaman dengan dihadiri banyak orang sebaliknya

apakah penghinaan di

ucapkan di tempat umum, tetapi hanya terhadap seseorang saja, bukan orang
yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang lain itu.
b. Penghinaan di muka orangnya sendiri
Ini meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang lain yang
dihina karena praktis tidak ada perbedaan dengan face to face. Mengenai
penghinaan dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin
ada banyak pendapat yang berlainan, sampai dimana perbuatan ini merupakan
45
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penghinaan. Barangkali, seseorang dengan tertawa saja sudah menyinggung orang
yang merasa ditertawakan.
1. Jenis-jenis pencemaran
Adapun jenis-jenis penghinaan atau pencemaran nama baik menurut
R.Soesilo dalam KUHP ada 6 macam yaitu:
a. Menista secara lisan (smad)
Perkataan menista berasal dari kata nista sebagian pakar mempergunakan
kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut
merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1)
kitab Undang-Undang hukum pidana yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduh suatu hal. Dengan mksud yang jelas agar hal
itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan ppidana penjara
pling lama 9 bulan”.
b. Menista dengan surat atau tertulis (smaadschrift)
Menista secara surat atau tertulis diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat
(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,
diperuntukan attau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena
pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

c. Memfitnah (laster)
Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenaranya
oleh hukum. Tetapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan

yang diketahui. Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku
terhadap korban juga dapat diadakan apabila korban adalah pegawai negri dan
dia dituduh melakukaan suatu perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan.
Konsekuensinya dari ketentuan. Hukum adalah pemeriksaan perkara beralih
kepada tindak pidana memfitnah

dalam pasal 311

Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana .
d. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging)
Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 KUHP sebagai berikut:
Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista yang dilakukan
terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat, baik
dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau pun dengan
surat dan diancam dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu
atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.
e. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanclacnt)
Mengadu secara memfitnah diatur dan diacam dalam pasal 317 KUHP , yang
berbunyi :
“Barang siapa dengan sengaja mengajukan dengan pengaduan atau
pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk
dituliskan. Tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya
terserang, diancam telang melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana
penjara paling lama empat tahun dan pencabutan hak berdasarkan pasal 35
Nomor 1 dapat dijatuhkan”.
f. Tuduhan secara memfitnah
Tuduhan secara memfitnah diatur diancam dalam pasal 318 KUHP yang
berbunyi:

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara
palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan suatu
delik, diancam denga pidana penjara paling lama empat tahun dan
pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1-3 dapat dijatuhkan.”46
Adapun pasal-pasal yang merupakan penghinaan dan pencemaran nama
baik didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu:
a. Pasal 134, pasal136, dan pasal 137 KUHP
Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan cara menyiarkan,
menunjukkan, menempelkan dimuka umum, diancam pidana 6 tahun penjara.
b. Pasal 124 KUHP
Penghinaan terhadap Raja/ Kepala Negara Sahabat, diancam pidana penjara
lima tahun.
c. Pasal 143 dan pasal 144 KUHP
Penghinaan terhadap Wakil Negara Asing, diancam pidana penjara 5 tahun.
d. Pasal 207, pasal 208 dan passal 209 KUHP
Penghinaan terhadap penguasa dan Badan Usaha Umum dengan ancaman
pidana penjara 6 tahun.
e. Pasal 310, pasal 311, pasal 315 dan pasal 316 KUHP
f. Penyerang pencemaran

kehormatan atau nama baik seseorang. Tuduhan

dengan tulisan, diancam pidana penjara 9 bulan dan 16 bulan
g. Pasal 317 KUHP
Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidaa penjara 4 tahun.
h. Pasal 320 dan pasal 321 KUHP
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Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana 4
bulan.
2. Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam sebagai rahmatan lil alamin , pada prinsipnya telah
menjaga dan menjamin akan kehormatan setiap manusia juga mengharuskan
untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi
seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukan
bukti yang di tentukan dalam hukum Islam. Terdapat dalam QS. Al-Nur /24:4
Allah Berfirman:

ۡجلۡدَةٗ َولَب تَقۡ َبلُىاْ َلهُم
َ َشهَ َدٓاءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ َثمََٰىِيه
ُ ِوَٱلَّذِيهَ َيزۡمُىنَ ٱلۡمُحۡصَىََٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُىاْ بِأَرۡ َبعَت
َشهََٰدَةً أَبَدٗاۚ َوأُ ْولََٰٓ ِئكَ هُمُ ٱلۡفََٰسِقُىن
َ
Artinya: “Dan orang-orang yang yang menuduh wanita-wanita yang baikbaik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,
maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali (80) dera,
dan jangan kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan
mereka itulah orang orang yang fasik.”47
Ayat diatas menerangkan ketentuan hukuman 80 kali dera bagi orangorang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang suci dan muslimah
dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangkan 4 orang saksi yang
membenarkan tuduhannya itu.48
Hadist yang diriwayatkan oleh muslim menyebutkan bahwa janganlah
sesame manusia saling membenci yang berbunyi:
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“Dari abu khurirah Ra ia berkata Rasulallah SAW bersabda kamu sekalian satu
sama lain, dan janganlah kamu saling mendengki saling mengecoh, saling
menjauhi, dan janganlah membeli barang yang sedang ditawar orang lain dan
jadilah kamu hamba-hamba allah yang bersaudara seorang muslim itu bersaudara
bagi muslim yang lain. Maka tidak boleh mendzaliminya menelantarkanya
mendustainya dan menghinakannya. Takwa itu ada disini (seraya menunjuk dada
beliau) seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya
sesama muslim. Sesame muslim haram darahnya bagi muslim yang lain, demikian
juga harta dan kehormatanya.”( HR.Muslim).
Kalimat dengki dalam hadist ini adalah iri hati. Maksudnya jangan lah
mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Kalimat “Janganlah kamu saling
membenci maksudnya adalah janganlah melakukan hal-hal yang menimbulkan
kebencian. Kalimat “jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara
maksudnya adalah hendaklah kamu sekalian memperlakukan orang lain sebagai
sesama saudara dan saling bergaul dengan kasih saying sebagai saudara,
keramahan, kesopanan, kesantunan, dan saling menolong dalam hal kebaikan.
Kalimat “Seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya
sesame muslim maksudnya adalah berisi peringatan keras dari perbuatan
menghina”49
Kenyataan itu masih banyak kasus-kasus dan pengaduan terakait tindak
pidana pencemaran terhadap nama baik yang disertai bukti-bukti yang
menunjukan akan tindak kejahatan ini. Diantara bentuk tindakan pencemaran
nama baik adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan

49

Zatinnitaqaini, Hate Speech (Ujaran Kebencian dalam Media Sosial Menurut Hukum
Islam dan Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik, Fak.Ilmu Agama Islam, UII, 2018
hlm, 51.

maksud supaya orang tercemar nama baiknya.50 Kasus –kasus pencemaran nama
baik telah menyita perhatian masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat terusik
sehingga masyarakat pun beraksi. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik
sering dianggap disalah gunakan untuk menutupi suatu kejahatan. Adapun
beberapa hal yang perlu diketahui khususnya bagi masyarakat awam berkaitan
dengan pencemara nama baik. Pencemaran nama baik sebenarnya memiliki nilai
positif yang mengakar pada budaya Indonesia, Masyarakat Indonesia yang
menganut budaya timur dikenal sebagai masyarakat yang sopan dan ramah demi
menjaga kerukunan.
Seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan secara lisan
atautertulis tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dann
dijatuhi pidana karena perbuatnnya. Hal tersebut disebabkan karena penyampaian
pendapat atau kritikan tersebut bisa saja merupakan bagian dari HAM yang
dijamin dan dilindungi oleh peraturan dan perundang-undagan. Misalnya saja
pasal 310 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa “tidak merupan pencemaran atau
pencemaran tertulis bila perbuatan ini jelas dilakukan demi kepentingan umum
atau karena terpaksa untuk membela diri.”51
Menurut Anwar Haryono dalam bukunya: “Hukum Islam Keluasan dan
Keadilan,” Hukum yang mewahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad
SAW yamg diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui dengan sebaik-
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baiknya hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia.52Qadzaf
atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan
bohong menuduh seseorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya, ia
merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukan disebut
pelanggar berdosa.53
Pengertian qadzaf yang dikemukakan oleh Madzhab Maliki bahwa
tuduhan zina ialah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina
dengan demikian pengertian tuduhan zina adalah menuduh orang yang baik-baik
melakukan pebuatan zina. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah SWT dalam
rangka memelihara kehormatan manusia, terutama jika tuduhan zina ditujukan
kepada orang baik dan punya kedudukan mulia di tengah-tengah Masyarakat.54
Oleh karena tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya bagi
kehidupan masyarakat dalam hukum Islam perbuatan seperti ini dapat diancam
dengan hukuman berat, yaitu hukuman 80 kali dera.
Demikian juga pezina atau berkata saya telah melihat berzina atau berbuat
keji baik zina maupun liwat ditegaskan dalam ayat Al-qur’an terdapat dalam
surah An-nur ayat 23 Allah SWT berfirman:
ٗعظِيم
َ ة
ٌ خزَةِ َوَلهُمۡ عَذَا
ِ ٓت ٱلۡمُؤۡمِىََٰتِ لُعِىُى ْا فِي ٱلدُّوۡيَب وَٱلۡأ
ِ ََٰت ٱلۡغََٰ ِفل
ِ ََٰن ٱلۡمُحۡصَى
َ ه َيزۡمُى
َ ِن ٱلَّذِي
َّ إ
Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik,
yang lengah lagi beriman ( berbuat zina ), mereka akan melakukan
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perbuatan yang kena laknat di Dunia dan di Akhirat, dan bagi mereka azab
yang besar.”55
Maksud dari ayat diatas dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanitawanita yang tidak pernah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan
perbuatan yang keji itu. Korban dari kejahatan tuduhan palsu zina ini bisa
perempuan dan bisa laki-laki. Perempuan yang baik-baik dinyatakan secara jelas
ayat sebagai contoh karena tuduhan palsu terhadap perempuan lebih serius dan
lebih kejam sifatnya

ketimbang tuduhan terhadap laki-laki. Ulama berbeda

pendapat tentang apakah qadzaf itu merupakan tindak pidana aduan atau bukan.
As-syafi’i berpendapat bahwa qadzaf adalah tindak pidana

aduan yang

sepenuhnya hak korban pencemaran (hudud al-ibad). Konsekuensinya hakim
tidak akan mengadili pelaku qadzaf tanpa aduan dari korban. Sementara hukuman
dan dosanya akan gugur sendiri jika korban telah memaafkan. Hal ini sejalan
dengan ketentuan dalam KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai delik
aduan.
Menurut Abu Hanifah qadzaf merupakan tindak pidana tanpa aduan dan
merupakan

hak Allah SWT. Konsekuansinya adalah bahwa hakim harus

mengadili pelakunya meskipun tanpa pengaduan dari korban, dan hukumanya
tidak gugur meskipun korban memaafkanya. Hanya Allah yang dapat menerima
tobat, jika pelakunya bertaubat.56
Dalam hukum Islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat
kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang Allah SWT mengenai
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kehormtan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang
bersifat Ta’zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan
sebagainya.

57

hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak

terpidana mengacu pada Al-qur’an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu
perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan
pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan
pergaulan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak
perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena
Hukum Islam sanagat menjaga kehormatan setiap manusia.58
Maka hukum Islam menetapkan hukuman Hudud bagi pelaku Qadzaf, juga
menetapkan hukuman duniawi jenis perbuatan lain yang merenndahkan
kehormatan manusia yaitu berupa hukuman ta’zir yang pelaksanaan hukumanya
diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan
Yudikatif selain menetapkan seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para
pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat
kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan nama baik seseorang hambanya.
B. Unsur-unsur pencemaran nama baik menurut hukum posif dan hukum
Islam
Seseorang tidak dapat dipidana apabila hal perbuatan yang dilakukan
tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengtur sebelumnya. Hal
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yang demikian

ini dikenal dalam hukum pidana dalam istilah” nulum

delictumnulla poena sine praexiat lage” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa
peraturan lebih dahulu).

Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahawa,”

tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan
perbutan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas.
Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertangguang jawabkan orang yang melakukan
perbuatan atau yang meninggalkan perbuatan tadi”. Seperti bunyi kaidah: “tidak
ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya
nash”.59
Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah (pidana) apabila
perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut:
a.

Adanya nash yang melarang pernuatan dan mengancamkan hukuman
terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut “unsur formil” (rukun al-syari’i)

b. Adanya timgkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatanperbuatan nyata atau pun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “ unsur
materil” (rukun almahdi).
c. Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung
jawaban terhadap jarimah yang di perbuatnya, dan unsur ini disebut “ unsur
moril” ( rukun al-adabi).
Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya terdapat pasal 310 KUHP,
sebagai berikut:
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1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan
jalan menudug dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata
akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara
selama-lamanaya sembilan bulan atau denda sebanyaknya Rp 4500,-.
2) Kalau hal ini dilakukan dengan tullisan atau gambar yang disiarkan,
dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
3) Tidak termasuk menista atau menista tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat
melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk
mempertahankan dirinya sendiri.
Jika pasal di atas, maka akan dapat diuraikan unsur-usur yang terkandung
dalam pasal tersebut, diantaranya adalah:
a. Unsur-unsur objektif
Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan
lahir perbuatan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Menyiarkan dengan lisan
Menyiarkan disini maksudnya adalah si pelaku tindak pidana menyebar
luaskan berita/kabar dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan
beriisi hinaan terhadap seseorang.
2) Mempertunjukan
Pelaku tindak pidana mempertunjukan bisa dengan cara bersuara keras
yang akan didengar orang banyak.
b. Unsur-unsur subjektif

unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukan adanya
niatan sang pelakuindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektif ini
terletak pada hati sanubari si pelaku delik. Dalam pasal ini unsur-unsur subjektif
adalah sebagai berikut:
1) Dengan maksud
Dalam konteks ini, si pelaku delik dalam melaksanakan tindak
terlarangnya disertai dengan kesengajaan. Atau denagan kata lain, si pelaku tindak
pidana melakuan pencemaran nma baik atau penghinaan disertai dengan niat
didalam hatinya.
2) Melawan hukum
Si pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang
sudah jelas melawan hukum. Dalam kasus disini adalah tindakan penghinaan dan
pencemaran nama baik itu dilakukannya dengan kesengajaan yang berporos pada
niat didalam hatinya.
C. Sanksi pencemaran nama baik menurut hukum positif dan hukum islam
Kecanggihan tekhnologi komputer telah memberikan kemudahankemudahan. Terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu
perkembangan tekhnologi komputer menyebabkan munculnya juga jenis
kejahatan-kejahatan baru.Penyalahgunaan dalam perkembangan menimbulkan
permasalahan yang cukup rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian
tindak pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan komputer untuk tindak
kejaharan itu memiliki karaktristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang

dilakukan tanpa menggunakan komputer. Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat
bukti, atau pun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah
diidentifikasikan, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan
komputer. Salah satu isu dari cyberlaw yang semakin marak akhir akhir ini adalah
cybercrime atau kejahatan yang memiliki keterkaitan erat dengan tekhnologi
informasi, kejahatan yang terjadi melalui publik(internet) merupakan salah satu
konsekunsi negatif dari suatu dunia yang tidak mengenal batas yurisdiksi
kejahatan yang dikenal sebagai cybercrime di Indonesia. Sebenarnya masih dapat
ditangani dengan peraturan perundan-undangan pidana indonesia yang masih
berlaku KUHP dan sebagainya, namun sering kali timbul pertanyaan mengenai
relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang
sekarang.60
Di Indonesia delik pencemaran nama baik masih masuk dalam kategori
delik pidana formil artinya yang dilarang adalah perbuatannya meskipun
sebenarnya akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan sesuatu yang dilarang, ini
tercemin dari rumusan pasal 27 ayat 3 undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang
ITE, rumusan pasal 310 dan 311 KUHP. Indonesia menganut asas legalitas, yang
secara ekspilisit tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.61
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Didalam pasal 27 undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa larangan yang berupa pidana
menyatakan bahwa:
1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat teraksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan

yang melanggar

kesusilaan.
2) Setiap

orang

dengan

sengaja

dan

tanpa

hak

mendistribusikan

dan/ataumembuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
4) Setiap

orang

dengan

sengaja

dan

tanpa

mendisrtibusikan

dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat disebarnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan
pengancaman.
Sedangkan dalam pasal 28 undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Elektronik justru menegakkan dari pasal 27 menyatakan bahwa:

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

konsumen dalam transaksi

elektronik.
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hal menyebarkan informasi yang
diajukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau
kelompok Masyrakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar
golongan.62
Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:
1) Setiap dengan sengaja dan tanpa hak ataupun melanggar hukum mengakses
komputer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan cra apapun.
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses
komputer dan/atau sistemelektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk
memperolehinformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3) Setiap orang dengan sengaja

dan tanpa hak melawan hukum mengakses

komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar,
menerobos, melampaui atau menjebol sistem elektronik tertentu milik orang
lain.28
Dengan menggunakan pasal-pasal KUHP unutk menjerat pelaku
pencemaran nama baik,oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat
diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat
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mennjangkaunya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas mahkamah
konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan judicialreview
pasal 27 ayat 3 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dalam pertimbangan
hukumnya menyatakan bahwa secara harfiah bahwa unsur dimuka umum,
diketahui umum, atau disiarkan dalam pasal 310 ayat 2 KUHP tidak dapat
diterapakan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur extensive yaitu
mendistribusikan atau mentranmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi
elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan

dan

pencemaran nama baik sehingga KUHP pasal 310 tidak dapat mengcover
sebagaimana anggapan masyarakat bahwa pasal 27 UU ITE ayat 3 ialah pasal
yang mubazir alias sia-sia. Sebagian masyarakat juga

belum memahami

mengenai konsep salah satu asa shukum yang mengatur kedudukan pasal 310
KUHP dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Asas tersebut adalah lexspesialis
derogatlegigeneralis adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna
bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang
umum.63
Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media
internet dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa
denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggung
jawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi
syarat-syarat pertanggung jawaban pidana sehingga pelaku tindak pidana
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pencemaran nama baik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti
yang telah diputuskan di pengadilan.
UU informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang baru mengatur sejumlah
ketentuan terkait hak pelapor, kewajiban polisi hingga objek perkara. Salah
satunya terkait ancaman pidana pasal pencemaran nama baik yang turun dari 6
tahun menjadi 4 tahun penjara. Adanya revisi tersebut, membuat penyidik
kepolisian tidak lagi dapat langsung melakukan penahanan terhadap tersangka.
Dalam pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016 disebutkan:
“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan
atau mentranmisikan atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik
adanya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan
pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling
banyak RP. 750.000.000.”64
Sanksi pidana pencemara nama baik adalah suatu keputusan yang
dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan sesorang yang melakukan
perbuatan menghina, menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, dan
menyiarkan agar diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis. Mengenai
sanksi pidana diatur dalam pasal 10 Kitab undang-undang Hukum pidana yang
berbunyi sebagai berikut:65
a. Pidana pokok terdiri atas:
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
64
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3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan
b. Pidana tambahan terdiri atas:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
Dalam kitab undang-undang hukum pidana ketentuan hukum pidana
terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terdapat dalam pasal 310 ayat(1)
kitab undang-undang hukum pidana menyatakan:
“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduh suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal
itu diketahui umum. Diancam karena pencemaran dengan pidana penjara
paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,-. ( empat ribu
lima ratus rupiah )”.66
Delik penghinaan sebagaimana dimuat dalam pasal 310 ayat (1) kitab
undang-undang Hukum pidana ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan oleh
semua orang. Tidak ditujukan untuk subjek hukum tertentu atau untuk profesi
tertentu. Oleh sebab itu, pelangggaran larangan dalam pasal tersebut adalah siapa
sajaterhadap pasal yang memuat larangan untuk melakukan penghiaan (tindak
pidan penghinaan) ditujukan untuk melindungi kehormatan nama baik, seseorag
dan mendorong agar setiap orang menghormati
terhormat

66
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Solauddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidma Acara Pidana (KUHP,KUHPdt),
(cet 1 Jakarta: Visimedia 2008), hlm 76-77

manusia

dan kemanusiaan. Unsur jarimah (tindak pidana)

dalam kejahatan

qadzaf ini ada tiga:
1. Menuduh zina atau mengingkari nasab
2. Orang yang dituduh itu muhson
3. Ada itikad jahat atau niat melawan hukum orang yang menuduh zina itu
harus membuktiakan kebenaran tuduhannya.67
Adapun sanksi pencemaran nama baik dalam hukum islam tidak di
jelaskan secara ter perinci dalam al-qur’an dan hadist, namun Islam sebuah agam
yang mengajarkan hubungan ketuhanan dan kemanusian secara baik dan benar,
Islam mengharamkan perbuatn menggunjing, mengadu domba, mengumpat,
mencaci maki, ghibah, dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan dan
kemulian manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan
perbuatan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari
kiamat. Dan memasukan mereka kedalm ggolongan orang-orang yang fasik,
karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.
Sehingga dalam islam mensyariatkan adanya hukuman sebagai salah satu tindakan
yang di berikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar syariat.
Tindak pidana pencemaran nama baik melalu media sosial belum diatur
dalam hukum pidana islam, karena itu tindak pidana tersebut termasuk dalam
kategori jarimah ta’zir karena tidak ditentukan dalam alqu’an maupun hadist.
Hukuman ta’zir adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya
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bahaya, sehingga penetapan timbulnya jarimah adalah wewenang penguasa atau
hakim menyangkut kemaslahatn umum.68
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pencemaran nama baik maerupakan perbuatan menyerang kehormatan nama
baik seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal
310 dan pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda
bagi seorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan suatu tindak
pidana.
2. Unsur-unsur pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP, sebagai berikut:
“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan
jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata
akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara
selama-lamanaya sembilan bulan atau denda sebanyaknya Rp 4500,-.
Kalau hal ini dilakukan dengan tullisan atau gambar yang disiarkan,
dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
3. Sanksi pencemaran nama baik menurut hukum positif dan hukum Islam
Di Indonesia delik pencemaran nama baik masih masuk dalam kategori
delik pidana formil, ini tercermin dari rumusan pasal 27 ayat 3 undang-undang
No. 11 tahun 2008 tentang ITE, serta dalam rumusan pasal 310 dan 311 KUHP
pandangan undang-undang ITE mengenai pencemaran nama baik dalam
mengutarakan pendapat harus memperhatikan hak orang lain

Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak
pidana yang harus di hukum. Karena akibat dari perbuatan tersebut
menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. Adapun
jenis sanksi dalam hukum pidana Islam yaitu seperti menghina, memberi gelar
yang buruk, ghibah, membuk aib, hukumanya berupa ta’zir, yakni diserahkan
kepada ulil amri untuk di berikan sangsi yang bersifat pendidikan, karena alQur’an dan hadist tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman
pokoknya.
B. Saran
Dari hasil kesimpulan diatas, maka dikemukaan saran-saran penulisan
adalah sebagai berikut:
1. Pada pelaksaanan hukum, dalam hukum pidana Islam yang berupa ta’zir,
belum tersusun secara sistematis. Baik secara teknis maupun pelaksaanannya.
2. Dibutuhkan klarifikasi atas pasal-pasal dalam KUHP tentang tuduhan dan
penghinaan yang mengarah kepada penguasa Negri, Badan Umum dan
sebagainya, sehingga tidak terjadi diskriminasi Hukum.
3. Diperlukan rincian delik tuduhan maupun penghinaan beserta hukumnya
dalam hukum Islam, sebagaimana dalam KUHP. Sehingga terwujud kepastian
Hukum. Selain perkara tuduhan zina. Hukumnya terbatas pada penetapan ta’zir
yang sifat memberi pelajaran dan dinilai belum berfungsi sebagai tindakan
pencegahan dini.

4. Karena sifat dari penelitian ini masih ringan, umum dan jauh dari
kesempurnaan. Maka diperlukan bahasan-bahasan lebih lanjut, seperti bentukbentuk yang ada dalam pencemaran nama baik dan sebagainya.
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