
 

 

           

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia maya makin hari 

makin berkembang setara dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, meningkatnya 

kelajuan teknologi informasi ini sudah mendunia dan tersebar di semua negara. 

Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu 

perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga 

teknologi informasi memiliki peranan penting untuk memajukan suatu negara. 

Peningkatan dalam lingkup teknologi informasi dan komunikasi apabila 

dihubungkan dengan akal logika manusia sangat tepat, karena manusia merupakan 

makhluk yang bersosialisasi sehingga memiliki perasaan selalu ingin tau 

mengenai hal baru terutama mengenai kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi yang belum diketahuinya. Kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi dapat menyebabkan hubungan antara manusia yang satu dengan 

manusia yang lain maupun hubungan manusia dengan badan hukum di dunia 

menjadi tanpa batas, karena dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dengan canggih dan cepat. Seiring dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (information 

technology) memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa 

mendatang.  



Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar 

bagi negara-negara di dunia.1 

Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu 

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi 

informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu 

sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan 

sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis 

keuangan atau bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah 

berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di 

bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun 

bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara 

elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien. 

Era Informasi, masyarakat informasi serta teknologi informasi yang selalu 

mengalami perkembangan dari waktu ke waktu secara pesat, maka seiring dengan 

itu semakin berkembang pula bentuk pelanggaran norma dalam masyarakat. Salah 

satu bentuk pelanggaran norma yang terjadi adalah norma pidana, yaitu dengan 

dilakukannya tindak pidana.2 Dengan terjadinya pelanggaran norma pidana atau 

perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus 

diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian lahirlah 

suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber atau hukum 

telematika. Hukum Siber (cyber law), secara internasional digunakan untuk istilah 
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hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru 

seperti kejahatan manipulasi data, sabotase, provokasi, hacking, pencemaran nama 

baik, kejahatan asusila, pencurian software maupun perusakan hardware dan 

berbagai macam lainnya. Perbuatan melawan hukum atau hukum siber sangat 

tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, karena 

berbicara mengenai kejahatan tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling 

berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi 

sosial atas kejahatan dan hukum.  

Pada Maret 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah. Di dalam undang-undang 

tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana yang 

sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan 

dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. 3  Peninjauan masalah 

kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik merupakan tahap yang paling strategis dari keseluruhan 

perencana proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum 

pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan cyber crime.4 Dapat ditemukan 

pasal-pasal yang tepat untuk diterapkan dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku 

tindak pidana, seperti kasus penyebaran gambar atau video di media sosial 

Facebook dan WhatsApp yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 

sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira 
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pukul 14.00 WIB bertempat di desa Alang-Alang Lebar Kabupaten Lampung 

Utara dan di desa Sukadana Ilir Rk.3 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten 

Lampung Utara, yang dilakukan oleh Suwarda Bin Kartobi.  

Suwarda Bin Kartobi dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dokumen 

elektronik yang memiliki muatan pornografi yang dilakukan untuk memeras 

Rukmaini Basir. Suwarda Bin Kartobi menyebarkan gambar foto atau video 

Rukmaini tanpa berpakaian atau yang mengandung konten asusila di media sosial 

Facebook dan juga WhatsApp. 

Tindakan seperti kasus diatas, bagi korban merasa dirugikan dan merasa trauma 

setelah kejadian tersebut sehingga saudara korban bernama Lissa Susanti yang 

melakukan tindakan hukum seperti melaporkan pelaku pada hari Rabu tanggal 06 

Juni 2018 jam 12.00 WIB dengan tuduhan penyebaran gambar-gambar asusila 

dengan laporan polisi Nomor: LP/B-75/VI/2008/POLDA LAMPUNG/RES 

LU/SPKT. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008 dan di cantumkan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, sehingga 

setiap orang telah dianggap mengetahuinya sebagai dasar hukum perlindungan 

pengguna teknologi informasi yang salah satunya pengguna media sosial 

Facebook dan WhatsApp dalam kasus tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi 

dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan 



Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi Dan Pemerasan 

(Studi Kasus Perkara Nomor: 134/Pid.Sus/2018/PN Kbu)”. 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1.  Apa faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Mendistribusikan  

     Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi dan Pemerasan?  

2.  Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor  

     134/Pid.Sus/2018/PN Kbu? 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan penulisan skripsi ini terfokus pada konsentrasi hukum 

pidana, dengan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi Dan 

Pemerasan (Studi Kasus Perkara Nomor: 134/Pid.Sus/2018/PN Kbu). 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis menarik kesimpulan dalam tujuan 

penelitiannya sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana  

     Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi  

     dan Pemerasan. 

 



2.  Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor  

     134/Pid.Sus/2018/PN Kbu. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Secara Teoritis, sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan  

     hukum pidana pada khususnya yang menyangkut tindak pidana  

     mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi dan  

     pemerasan. 

2.  Secara Praktis, menambah wawasan penulis dan sebagai salah satu syarat  

     akademik dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) untuk memperoleh  

     gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas  

     Muhammadiyah Kotabumi-Lampung. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bagian ini diuraikan tentang pengertian 

tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta dasar hukum pornografi dan 

pemerasan dalam UU ITE. 

BAB III METODE PENELITIAN, diuraikan tentang pendekatan masalah, 

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengolahan dan pengumpulan 

data serta analisa data. 



BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, tentang gambaran umum objek 

penelitian seperti faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana 

Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi dan 

Pemerasan, serta pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 

134/Pid.Sus/2018/PN Kbu. 

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya serta penyampaian saran. 

DAFTAR PUSTAKA, dalam bagian ini diuraikan tentang literatur yang penulis 

gunakan dalam penulisan skripsi ini. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, berisi tentang berkas-berkas ataupun gambar-gambar 

hasil wawancara yang digunakan untuk melengkapi penulisan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


