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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, setiap warga 

negara diberikan hak yang sama di mata hukum, termaksud untuk 

mengeluarkan pendapat dan berekspresi, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yang berbunyi: 

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak bagi setiap 

warga untuk menyampaikan pikiran baik secara lisan, tulisan dan 

sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. 

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat ini juga memiliki batasan 

agar tidak menganggu dan merusak harkat, martabat dan nama baik 

orang lain. 

Keyakinan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang 

penting untuk diperjuangkan didasari pada pemahaman bersama bahwa 

negara-negara dan masyarakatnya hanya dapat benar-benar berkembang 

dan maju jika ada suatu wadah ekspresi yang bebas dan terbuka. Dilihat 

dari konteks nasional, kebebasan ekspresi memiliki batasan tertentu 

sepanjang dilakukan tanpa melawan hak.
1
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Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang 

yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 23 

September 1999. Pasal 25 Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut 

ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di 

muka umum, termasuk hak untuk mogok, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perbuatan 

menyampaikan pendapat atau kritik secara tertulis seharusnya dilihat 

pula sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan tidak serta 

merta dikenakan dengan ketentuan pencemaran nama baik.
2
 

Penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi 

tersebut mendorong berkembangnya transaksi melalui internet di dunia.
3
 

Apabila dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, banyak hal yang 

terjadi di mana teknologi berkembang secara pesat dan banyak orang 

yang memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk melakukan 

suatu perbuatan pidana yang merugikan orang lain. Perbuatan yang 

dimaksud seperti melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik 

seseorang yang mengakibatkan orang tersebut merasa kehormatan dalam 

dirinya diserang dan tidak terima dengan perkataan hina tersebut. 

Tindak pidana pencemaran nama baik yang sedang marak di 

kalangan dunia saat ini dan pencemaran-pencemaran tersebut dapat 
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dilakukan dengan berbagai sarana baik melalui sms, media sosial atau 

dimana pun bahkan dapat secara lisan terhadap orang-orang yang tidak 

menyenangkan hati pribadi masing-masing orang. Walaupun kita sebagai 

manusia diberikan kebebasan untuk memberikan suatu pendapat tetapi 

kita juga harus dapat memberikan pendapat yang membangun atau 

memotivasi orang lain, jangan sampai menjatuhkan martabat orang lain 

atau menyerang kehormatan orang lain. 

Terjadinya suatu tindak pidana yang menggunakan suatu teknologi 

informasi pada saat ini menimbulkan suatu permasalahan baru dan 

kejahatan baru maka dari itu perlu adanya penegakan hukum pidana baik 

yang menghubungkan suatu perbuatan tersebut dan dengan adanya 

ancaman pidana untuk perbuatan tersebut. Untuk mengantisipasi 

penyalahgunaaan teknologi informasi maka pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE yang berkaitan dengan 

penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian jika terjadi suatu 

tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi dan untuk 

membuktikan adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi bisa 

menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE.
4
 Tujuan 

utama penggunaan UU ITE terkait pencemaran nama baik adalah 
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melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai kasus yang terjadi 

menunjukkan terjadinya penyalahgunaan UU ITE tentang pencemaran 

nama baik untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan 

meredam kritik terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku tindak 

pidana.
5
 

Apabila mengenai pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP diatur di dalam 

Pasal 310 dan 311. Peraturan tersebut mengatur secara detail mengenai 

pencemaran nama baik dibandingkan dengan UU ITE. Perbuatan tersebut 

juga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam 

pidana dikarenakan dapat dikenakan hukuman berupa denda, pidana 

penjara, dan melanggar undang-undang yang berlaku. Suatu pencemaran 

nama baik walaupun lebih jelas diatur di dalam KUHP tetapi perbuatan 

tersebut juga dapat dikatakan suatu perbuatan yang melawan hukum 

dalam pidana. Akan tetapi, apabila ingin melihat dari segi perbuatan 

melawan hukum maka harus dilihat apakah unsur-unsur pencemaran 

nama baik tersebut terpenuhi dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

melawan hukum. 

Apabila dilihat dari salah satu unsur utama tindak pidana yang 

bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas 

legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Apabila dilihat dari 

segi Bahasa Belanda melawan hukum itu adalah wederrechtelijk. Untuk 
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menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang 

menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa 

unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain 

itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, 

yaitu rumusan delik culpa.
6
 Arti kata dari culpa ialah kesalahan pada 

umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan umum mempunyai arti teknis, 

yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat 

seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak 

disengaja, terjadi.
7
 

Unsur sifat melawan hukum ini tidak hanya sifat melawan hukum 

yang bersifat formal (formale wederrechtelijkheid) maupun sifat 

melawan hukum yang materiil (materiele wederrechtelijkheid).
8
 Ajaran 

sifat melawan hukum material (materiele wederrechtelijkheidi) di 

Indonesia menjadi sangat penting mengingat hukum pidana yang berlaku 

di Indonesia bukan hanya hukum pidana yang didasarkan pada KUHP 

saja, tetapi juga hukum adat yang sampai sekarang masih tetap 

terpelihara.
9
 

Melawan hukum sering merupakan bagian inti (bestanddeel) delik, 

artinya tersebut secara jelas di dalam rumusan delik seperti Pasal 362 

KUHP (pencurian), Pasal 372 KUHP (penggelapan) dan lain-lain. 

Kadang-kadang hanya tersirat di dalam rumusan delik. Artinya melawan 
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hukum secara umum. Misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Di sini 

melawan hukum sebagai unsur dapatnya dipidana, bukan bagian inti 

(bestanddeel). Apabila pada yang tersebut pertama, bagian inti melawan 

hukum tidak terbukti, maka putusannya bebas (vrijspraak). Jadi, 

melawan hukum sebagai bagian inti harus tercantum dalam dakwaan, dan 

itulah yang harus dibuktikan.
10

 Sedangkan kalau melawan hukum hanya 

unsur (element) atau Hazewinkel-Suringa menyebut ciri (kenmerk), maka 

tidak perlu dicantumkan dalam dakwaan, dan tidak perlu dibuktikan. 

Dipandang unsur melawan hukum ada, sampai dibuktikan sebaliknya, 

bahwa perbuatan itu tidak melawan hukum. Jadi putusannya ialah lepas 

dari segala tuntutan hukum.
11

 

Tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana 

penghinaan diatur di dalam bab XVI KUHP tentang penghinaan. Secara 

sekilas, pencemaran nama baik dan penghinaan memiliki kemiripan 

secara tekstual. Keduanya merupakan tindak pidana yang bersifat 

subjektif dan publikatif, artinya ada ketersinggungan terhadap harga diri 

dan nama baik serta diketahui secara umum. Diketahui secara umum ini 

menjadi sangat relatif, karena bila peristiwa tersebut hanya pelaku dan 

korban di dalam ruang tertutup tanpa ada orang lain, tidaklah lengkap 

unsur dari pencemaran nama baik dan penghinaan.
12
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Perkataan seperti hewan atau perkataan kasar lainnya yang saling 

dilontarkan oleh seseorang kepada orang lain melalui tulisan 

dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan yang kepada pelakunya 

dapat dipidana berdasarkan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP): 

 “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat 

pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap 

seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun 

di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan 

surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena 

penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan 

dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah.”
13

 

 

Suatu kenyataan bahwa syarat demokratis menjadi dasar legalitas 

untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pencemaran nama baik 

ataupun penghinaan. Syarat demokratis yang tidak membolehkan/ 

membenarkan adanya pemidanaan terhadap pernyataan pernyataan yang 

tidak diucapkan atau ditulis di muka umum, sehingga karenanya private 

correspondence maupun private coversation tidak boleh atau tidak 

dibenarkan dijadikan subyek maupun obyek pemidanaan. Selain syarat 

demokratis, perlu dipahami adanya syarat publisitas, bahwa delik yang 

berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam kaitan 

dengan hukum pidana haruslah memenuhi syarat, yaitu: 
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1. Ia haruslah dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan dengan 

mempergunakan sarana media cetak maupun elektronik ataupun 

dilakukan secara lisan; 

2. Perbuatan yang dipidanakan harus terdiri atas pernyataan fikiran atau 

perasaan (seseorang); 

3. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan 

suatu syarat untuk dapat menumbuhkan suatu kejahatan, apabila 

kejahatan itu dilakukan dengan suatu tulisan.
14

 

Dengan demikian, dalam kasus-kasus yang berkitan dengan delik 

pencemaran nama atau penghinaan maka syarat demokratis dan syarat 

publikasi sebagai syarat absolut sifatnya. Hal ini dikarenakan terhadap 

delik penghinaan/ pencemaran nama baik akan selalu didasari adanya 

unsur dengan maksud untuk diketahui oleh umum, dan syarat publikasi 

dalam kaitan dengan unsur dengan maksud untuk diketahui oleh umum 

inilah yang dapat menentukan suatu perbuatan itu memenuhi rumusan 

delik ataukah tidak.
15

 

Apabila dalam hal mengenai suatu tindakan pidana yang 

menyangkut pencemaran nama baik masih terjadinya suatu perdebatan 

mengenai locus delicti atau kewenangan untuk mengadili karena terjadi 

kebingungan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk 

memutuskan perkara pencemaran nama baik tersebut. Apakah pengadilan 

berdasarkan tempat dimana perbuatan itu dilakukan atau berdasarkan 
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tempat seseorang dimana perbuatan itu ditujukan. Kedua hal tersebut 

masih harus dipertimbangkan secara matang agar tidak terjadi kesalahan 

dalam kewenangan pengadilan untuk memutuskan suatu perkara 

mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan.  

Sistem peradilan kita, yang dapat kita jumpai di dalam Pasal 10 UU 

No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: 

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang ada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. 

(2) Badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan 

dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 

militer, dan peradilan tata usaha negara.
16

 

Persengketaan antara warga masyarakat sipil biasanya termasuk di 

dalam bidang bada peradilan umum baik itu merupakan perkara perdata 

ataupun perkara pidana. Misalkan saja ada seseorang yang melakukan 

tindak pidana terhadap orang lain, juga terhadap kepentingan umum, 

maka terjadilah yang disebut perkara pidana. Di sini masalah kompetensi 

absolut telah diselesaikan, yaitu melalui badan peradilan umum, dalam 

hal ini Pengadilan Negeri.
17

 

Pertanyaan selanjutnya adalah menyangkut kompetensi relatif, 

yaitu Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan 

perkara tersebut, sebab mungkin sekali tindak pidana yang dilakukan, 
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domisili pelakunya, dan akibatnya berada pada tempat yang berbeda, dan 

kita memiliki Pengadilan Negeri di setiap ibu kota kabupaten dan 

kotamadya. Disinilah mulai diperlukan pembicaraan masalah locus 

delicti. Jadi locus delicti ini sebenarnya merupakan kepentingan hukum 

acara pidana.
18

 Pada Pasal 2-9 KUHP telah menentukan tempat 

berlakunya perundang-undangan hukum pidana secara umum, tetapi 

tidak mengatur secara khusus mengenai kasus-kasus yang konkret harus 

diadili di Pengadilan Negeri mana.
19

 Sehingga adanya suatu kebingungan 

dalam lingkup Pengadilan Negeri karena tidak mengetahui Pengadilan 

Negeri mana yang perlu untuk memutuskan kasus tersebut. 

Lalu, dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara 

lisan, anda dapat membuktikannya dengan keterangan saksi. Keterangan 

saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi 

yang memenuhi kriteria keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam 

Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu: 

1. Yang saksi lihat sendiri; 

2. Saksi dengar sendiri; 

3. Saksi alami sendiri; 

4. Serta dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
20

 

Sedangkan, dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan 

dengan tulisan, Anda dapat menggunakan surat tersebut sebagai barang 
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bukti, yaitu benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 

melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya dan dapat juga 

digunakan sebagai alat bukti, yaitu termasuk alat bukti surat lain (yaitu 

surat yang bukan termasuk berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh 

atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, surat yang dibuat 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan dari 

seorang ahli), sebagaimana terdapat dalam Pasal 187 huruf d KUHAP. 

Dengan syarat bahwa surat lain tersebut hanya dapat berlaku jika ada 

hubungannya dengan alat pembuktian yang lain.
21

 

Seperti pada kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh 

Prabowo, seorang dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Putra Bangsa dan juga 

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen 

yang melakukan pencemaran nama baik melalui SMS (Short Message 

Service) terhadap Nur Dewi yang harus dibuktikan secara jelas dengan 

mengadakan penerapan pembuktian yang benar dan apakah penentuan 

locus delicti nya sudah tepat yang telah diputuskan dalam Putusan 

Nomor 232 Pid.B/2010/PN. Kdl. Dengan melalui perkataannya jangan 

ngaco dan ganggu orang bangsat lonte sekali lonte ya tetap lonte lah, 

betapa rendah martabatmu ha.....kacian deh dan juga perkataan Ya lagi2 

diganggu bangsat lonte, dg sikapmu yg sprit itu pasti km akan selalu 

direndahkan org jadinya km tidak akan laku gitu nasehat sy te......Lonte.
22

 

Perkataan tersebut mengakibatkan adanya perasaan malu dan sakit hati 
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yang dialami oleh saksi Nur Dewi dan dia juga merasa bahwa nama 

baiknya diserang atau dirusak oleh terdakwa. 

Kronologis kejadian dalam putusan ini sebagai berikut sejak 

tanggal 20 Oktober 2007 saksi berhubungan dengan terdakwa dan saksi 

putus dengan terdakwa pada bulan desember 2007. Itu sudah sekitar 2,5 

bulan saksi berhubungan dengan terdakwa. Lalu, selama saksi berpacaran 

dengan terdakwa, saksi pernah dijanjikan mau dikawini oleh terdakwa. 

Setelah putus di bulan desember 2007, saksi hanya sekali bertemu 

dengan terdakwa pada tahun 2008 pada saat lebaran selebihnya tidak 

bertemu lagi dengan terdakwa. Lalu, saksi mengirim sms per tanggal 1 

Januari 2010 yang isinya ucapan tahun baru yang bertujuan hanya untuk 

menjalin komunikasi saja karena saksi sebelumnya juga pernah 

menghubungi ibu terdakwa dan saksi memang dekat dengan ibunya 

bahkan saksi dan ibunya pernah sepakat walaupun tidak jadi menantu, 

mereka akan tetap menjalin hubungan dengan baik. Lalu sebelum saksi 

menerima sms dari terdakwa yang berisi suatu pencemaran nama baik, 

saksi mengirimkan sms terlebih dahulu kepada terdakwa yang berisi 

ucapan tahun baru lalu mengirim sms lagi dan tidak dibalas juga.  

Adanya kasus serupa seperti kasus di atas yang terjadi di daerah 

Pati dalam Putusan Nomor 45 Pid.Sus/2013/PN. Pt, dimana terdakwa 

dalam kasus ini juga menghina atau melakukan pencemaran nama baik 

melalui SMS (Short Message Service) dengan menuliskan begenggek 

gak payu, bajingan tak golekki dapurmu (Pelacur sudah tidak laku, 
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bajingan tak cari dimana pun)
23

 dan tidak hanya berkata itu saja tapi 

dengan melanjutkan dalam sms yang kedua yaitu dasar begenggek kelas 

kakap, gawukmu wes ora dipayuni karo bojomu Novi kan, soale 

kelakuanmu koyok asu bajingan ismau ngrusak rumah tangga, a.ora wedi 

karo dapurmu (dasar pelacur kelas kakap, alat kelaminmu sudah tidak 

disukai oleh suamimu yang bernama NOVI kan, soalnya perilaku kamu 

seperti anjing yang bisanya merusak rumah tangga orang lain, saya tidak 

takut dengan kamu
24

 dan masih ada sms yang berikutnya isinya dengan 

bahasa yang kasar dan kotor yang ditujukan untuk korban. Dengan 

perkataan yang seperti itu, terdakwa dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 

45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik karena seluruh unsurnya telah terpenuhi. 

Apabila kita melihat kedua kasus tersebut sangat memiliki 

kesamaan dengan masalah terdakwa mengatakan hal yang kasar dan 

kotor yang menyebabkan seseorang merasa kehormatan nya telah 

diserang dan merasa nama baik nya telah tercemar akibat perbuatan dari 

si terdakwa. Kedua kasus tersebut tidak berbicara mengenai locus delicti 

mengenai tindak pidana yang telah terjadi. Tapi kedua kasus tersebut 

ditangani oleh wilayah pengadilan dimana tindak pidana itu dilakukan 

tetapi tidak tahu menggunakan teori locus delicti yang mana, dan bukan 

dari tempat tinggal korban yang telah dihina atau yang telah dicemarkan 

nama baiknya. Kedua kasus tersebut juga menggunakan ahli-ahli untuk 

                                                           
 

23
 Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 Pid.Sus/2013/PN. Pt. 

 
24

 Ibid. 
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mengartikan kata-kata yang dianggap telah menyerang nama baik 

seseorang tersebut. Tetapi apakah hanya perlu keterangan ahli saja untuk 

setiap kasus pencemaran nama baik atau ada bukti yang lain yang 

diperlukan untuk membuktikan tindak pidana tersebut, itu masalah yang 

akan saya kemukakan dan saya bahas di dalam skripsi ini untuk 

memperjelas pembuktian yang diperlukan untuk kasus perbuatan 

pencemaran nama baik atau penghinaan yang dikategorikan sebagai 

perbuatan melawan hukum dan juga mengenai locus delicti tindak pidana 

pencemaran nama baik.  

Perkataan-perkataan di kedua kasus tersebut dapat dikenakan Pasal 

310 dan Pasal 311 KUHP dan dapat juga dikenakan oleh Pasal 27 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kedua kasus tersebut juga 

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan delik aduan karena 

sebagai pihak yang dirugikan atas penghinaan dengan perkataan anjing 

dari SMS yang orang itu kirimkan, juga memiliki hak yang sama untuk 

mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Hal ini menyangkut 

kepentingan hukum dan hak asasi manusia yang telah termaktub dalam 

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
25

. Tapi, 

penulis hanya akan membahas mengenai Putusan Nomor 232 

Pid.B/2010/PN. Kdl. Maka dari itu, apabila dilihat dengan hukum yang 

mengatur hal tersebut, penulis akan menjelaskan secara detail dan 

peraturan mana saja yang seharusnya dapat mengenai perbuatan tersebut 

                                                           
 

25
Hukum Online, “Hukumnya Jika Saling Memaki di SMS”, diakses dari 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt536da6ca70426/hukumnya-jika-saling-memaki-di-

sms- pada tanggal 16 Agustus 2017. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt536da6ca70426/hukumnya-jika-saling-memaki-di-sms-
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt536da6ca70426/hukumnya-jika-saling-memaki-di-sms-
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dengan penyusunan skripsi mengenai pencemaran nama baik melalui 

perkataan yang kasar atau kotor yang dikategorikan sebagai perbuatan 

melawan hukum berdasarkan putusan Nomor 232 Pid.B/2010/PN. Kdl 

yang diatur dalam Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berjudul STUDI 

KASUS MENGENAI LOCUS DELICTI DAN PEMBUKTIAN DALAM 

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI 

PERKATAAN KASAR ATAU KOTOR BERDASARKAN PUTUSAN 

NOMOR 232 Pid.B/2010/PN. Kdl. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas yang saya kemukakan, maka 

yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan dalam menentukan kewenangan pengadilan 

sehubungan dengan doktrin locus delicti dalam tindak pidana 

pencemaran nama baik atau penghinaan dalam ITE? 

2. Bagaimana pembuktian perbuatan pencemaran nama baik atau 

penghinaan sebagai perbuatan melawan hukum pidana? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui penerapan dalam menentukan kewenangan 

pengadilan sehubungan dengan doktrin locus delicti dalam tindak 

pidana pencemaran nama baik atau penghinaan dalam ITE. 

2. Untuk mengetahui suatu pembuktian perbuatan pencemaran nama 

baik atau penghinaan sebagai perbuatan melawan hukum pidana. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi dua, yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan hasil yang 

berupa sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum yang selalu 

berkembang, khususnya mengenai pengaturan pencemaran nama 

baik yang diatur dalam aturan-aturan yang berlaku agar tidak terjadi 

tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ilmiah akan mampu menjadi 

acuan atau sekedar pedoman bagi praktisi hukum, baik itu hakim 

atau advokat, yang bergerak di bidang litigasi agar dapat mengetahui 

peraturan mana yang cocok untuk mengatur mengenai suatu 

perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan ditinjau dari sudut 

pandang kasus yang sudah ada. 

 

 



17 
 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Untuk memudahkan dalam memahami materi yang akan dibahas 

dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi dalam sistimatika 

penelitian menjadi 5 bab yang terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini, penulis akan memaparkan tentang latar 

belakang yang diikuti dengan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan 

mengenai Definisi dari Hukum Pidana dan Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana, Teori 

Pemidanaan dalam Hukum Pidana, dan Jenis-Jenis Pidana 

dalam KUHP, Definisi dan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana, 

Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Definisi 

pencemaran nama baik dari segi KUHP dan UU ITE, 

Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik, Definisi Short 

Message Service (SMS) dan Base Station System, Definisi 

dan Sistem Hukum Pembuktian, Sifat Melawan Hukum 

Pidana Indonesia yang mencakup Definisi sifat melawan 

hukum dan peniadaan sifat melawan hukum, Teori 

kewenangan menurut locus delicti dan tempus delicti. 



18 
 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan dijelaskan oleh penulis mengenai Jenis 

Penelitian, Sumber Data, Sifat Analisis, Tipe Pendekatan 

serta Hambatan-hambatan yang ada dalam penelitian ini. 

BAB IV  ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

  Bab ini oleh penulis akan menjelaskan dan menganalisis 

apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

mengenai penerapan dan kewenangan pengadilan dikaitkan 

dengan  doktrin locus delicti dalam tindak pidana 

penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ITE. Penulis 

juga akan menganalisis pembuktian apa saja yang 

diperlukan untuk mengetahui suatu perkataan/perbuatan 

dikategorikan dalam pencemaran nama baik atau 

penghinaan dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan 

hukum pidana. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir ini oleh penulis akan ditarik suatu kesimpulan 

yang diambil berdasarkan dari hasil-hasil permasalahan 

yang telah dianalisis serta saran mengenai penerapan yang 

benar untuk pengadilan dalam menangani perkara 

penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan 

doktrin locus delicti serta pembuktian yang sebaiknya 

diperlukan dan digunakan. 




