
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Tindak Pidana 

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. 

Dr.Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa 

untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat 

beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau 

straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 

kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai 

tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni 

semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang 

harus ditegakkan oleh negara.5 

Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh 

undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma 

yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 6 

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja 

yang termasuk dalan kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas 

Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena 

                                                           
5 P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico, hlm. 47. 
6 Ibid, hlm. 48. 



kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. 7 

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian 

dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan 

ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.8 

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana 

dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono 

Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak 

pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah Strafbaar feit, sedangkan dalam 

kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan 

istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu 

mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) 

berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut 

Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan 

pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan 

kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno 

menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan 

itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan 

yang dicita-citakan oleh masyarakat.  

                                                           
7 Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
8 Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 51.  



Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana 

itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan 

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan 

oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 

perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak 

pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat 

dihukum.9 

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, 

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana, 

3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, 

4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, 

5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat. 

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah: 

1. Subjek, 

2. Kesalahan, 

3. Bersifat melawan hukum, 

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap  

    pelanggarannya diancam dengan pidana, 

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya). 

                                                           
9 Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99. 



Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan 

akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu: 

1. Melawan hukum, 

2. Merugikan masyarakat, 

3. Dilarang oleh aturan pidana, 

4. Pelakunya akan diancam dengan pidana, 

5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-

keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-

unsur obyektif itu meliputi: 

a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat   

    negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan       

    positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang  

    dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman  

    adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal  

    372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman  

    sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik  

    seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP. 

b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau  

    mebahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum  

    pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. 

c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika  

    bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa  



    perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang  

    tertentu.  

Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan 

undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan 

misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.10 

2.3 Dasar Hukum Pornografi dan Pemerasan dalam UU ITE 

2.3.1 Dasar Hukum Pornografi dalam UU ITE 

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum 

yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 

kesusilaan dalam masyarakat.11 

Perumusan tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

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

rupiah)”. Terdapat dalam penetapan pelaku (subjek hukum). Pelaku yang dijerat 

                                                           
10Ibid, hlm.102. 
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Bab 1 

Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1. 



oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan 

yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal 

ini. Oleh karena itu, untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat 

keras dalam hal program muatan pornografi tidak dijerat dengan pasal ini, tetapi 

dikenakan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan 

untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki” 

dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 45 Ayat (1) yang 

diperuntukkan untuk yang menyebarkan (distributor) sebagaimana yang dimaksud 

diatas. 

2.3.2 Dasar Hukum Pemerasan dalam UU ITE 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerasan berasal dari kata dasar 

peras yang ditambah dengan akhiran –an. Kata peras sendiri mempunyai arti 

mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain dan meminta uang dengan 

ancaman. Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau 

lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan 



agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sesuatu yang diminta oleh yang 

melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.12 

Pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media internet telah 

diatur oleh Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa hak medistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

Bila dihubungkan dengan Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus mengatur 

mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 45 

ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji 

pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan 

melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam. Pasal 45B UU ITE tersebut 

menentukan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau 

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

                                                           
12 https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerasan/3515/2, Diakses: Tanggal 23 

Desember 2017, pukul 13.00 WIB. 



29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.13 

Sutan berpendapat bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau 

korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan (manusia atau natural 

person) karena yang dapat merasa takut adalah manusia.14 

2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Cyber Crime 

Cyber Crime adalah aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan 

jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya atau 

perbuatan melawan hukum yang menggunakan sarana internet yang berbasis pada 

kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Kejahatan di dunia maya 

tersebut bisa mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil seperti waktu, 

nilai, jasa, uang, barang dan dapat menghilangkan harga diri serta martabat 

seseorang.15 Jika dikaitkan pada kasus dalam penelitian ini, pelaku melakukan 

kejahatan di dunia maya dengan mendistribusikan dokumen elektronik yang 

memiliki muatan pornografi dan pemerasan serta dapat menghilangkan harga diri 

dan martabat korbannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosial 

yang dapat mempengaruhi pergaulan dalam masyarakat, faktor pendidikan yang 

dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai internet dan seksualitas 

sehingga disalahgunakan untuk melakukan kejahatan di dunia maya, dan faktor 

penegakan hukum yang dilatar belakangi oleh sedikitnya aparat penegak hukum 

                                                           
13Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
14Suhariyanto, Budi. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan 

dan Celah Hukumnya. Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, hlm.174. 
15Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun. 2019. Pengantar Hukum Siber. Kotabumi: Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi, hlm. 7. 



yang memahami tentang seluk beluk teknologi informasi sehingga saat pelaku 

ditangkap mereka kesulitan untuk mencari bukti-bukti yang dapat menjerat 

pelaku. 

Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana cyber crime antara lain, 

sebagai berikut: 

1.  Kata setiap orang mengacu pada subjek hukum tindak pidana, dalam Undang- 

     Undang Informasi dan Transaksi Elektronik subjek hukum tindak pidana  

     meliputi orang perorangan dan badan hukum yang apabila orang tersebut  

     terbukti memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang- 

     Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas   

     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  

     Elektronik, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut. 

2.  Ada unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum dirumuskan secara tegas. 

3.  Tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah  

      tindakan membuat, menyediakan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau  

      gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan  

      komputer atau media elektronik lainnya.16 

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka 

                                                           
16 Djanggih, Hardianto. September 2013.“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan 

Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan”. Jurnal Media Hukum Vol.1 No.2,hlm.73. 

http://ejournaluntikaluwuk.net/index.php/HUKUM/issue/view/12. Di publikasi online pada 

tanggal 13 Juni 2019, pukul: 10.45 WIB. 



pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada individu selaku penyebar foto 

atau video porno melalui internet di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1.   Kemampuan bertanggungjawab, penyebar dalam melakukan perbuatannya  

      menggunakan media internet dengan kemampuan menggunakan komputer  

      atau alat elektronik lainnya membuktikan bahwa akalnya sehat dan tidak  

      mengalami gangguan. 

2.   Kesalahan dalam hal ini kesengajaan, unsur kesalahan ini disyaratkan oleh  

      Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  

     dan Transaksi Elektronik maka kesengajaan dalam hal ini adalah “sengaja”  

     dengan maksud melakukan perbuatan menyiarkan, menyebarkan, membuat  

     dapat diaksesnya informasi elektronik (dalam hal ini berbentuk foto dan video  

     porno) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 

3.  Tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan uraian diatas, penyebar mampu  

     mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan keadaan sehat jasmani dan  

     rohani, ia melakukan perbuatan itu tidak dalam keadaan terpaksa ataupun  

     tertekan. Ia melakukannya karena kehendaknya sendiri, maka penyebar dalam  

     hal ini tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya.17 

2.5 Pengertian Mendistribusikan Dan Dokumen Elektronik 

Mendistribusikan berasal dari kata distribusi yang artinya sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang 

dan dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan 

                                                           
17 Renata, Aldila. Oktober 2017. “Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan”. Jurnal Ius Civile 

Vol.1 No.1, hlm. 59. 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5%q=unsur+tindak+pidana+cyber+crime+sec

ara+umum#d=gs_qabs&u=%23p%3Dd7z03hj3cZkJ. Di publikasi pada tanggal 26 Oktober 2018, 

pukul 13.48 WIB. 



yang diperlukan. 18  Menurut penejelasan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau 

berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Dengan mengacu kepada ketentuan 

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka 

seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan unsur sengaja dan tanpa hak 

adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya diminta 

pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yang berlaku. 

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap 

Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan 

dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat 

dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik 

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki 

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

                                                           
18 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Istimewa:MobileDiff/16599540. Diakses: Tanggal 27 Februari 

2020, pukul 15.49 WIB. 


