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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU 

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL 

(Studi di Pengadilan Negeri Kotabumi) 

Abstrak  

 

Oleh 

REFKI IDHAM 

 

Pada zaman modern era globalisasi sekarang ini Informasi Transaksi dan Elektronik semakin 

berkembang sebagai akibat dari tuntutan berkembangnya jaman. Diiringi dengan 

bermunculan situs-situs Media Sosial di dunia maya yang menjadi mudah dalam 

berkomunikasi, menerima informasi atau berpindah kabar berita, berkembang nya tehnologi 

ini juga dapat berakibat negative dan apabila disalah gunakan akan berujung pada tindak 

pidana contoh nya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan 

melalui media sosial. Yang membuat korban merasa malu, terhina dan sakit hati tentunya 

dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial 

dengan cara penindakan penerapan hukumnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang 

yang berlaku. 

 

Permasalahannya adalah Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dan apakah faktor-faktor 

penghambat dalam penerapan pidana nya. Metode pendekatan masalah dalam penelitian 

adalah metode normatif yaitu dilakukan dengan berdasarkan bahan buku utama, menelaah hal 

yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum ,peraturan perundang-undangandan 

memintai keterangan kepada hakim selaku narasumber di pengadilan negeri kotabumi.  

 

Berdasarkan penelitian bahwa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan 

atau pencemaran nama baik melalui media sosial penerapan pidana sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku seperti contoh kasus yang diteliti penulis pelaku di tuntut dengan 

pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU nomor 11 

tahun 2008 hakim harus memiliki minimum 2  alat bukti yang sah macam-macam alat bukti 

seperti alat bukti, saksi ahli, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa barulah hakim 

memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan hukuman. Faktor penghambat dalam penerapan 

pidana nya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor 

masyarakat dan faktor kebudayaan yang paling sentral menurut penulis faktor penegak 

hukum karena penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan sangat penting dalam proses 

penegakan hukum sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum 

sehingga menimbulkan berbagai masalah. Dalam berfungsi nya hukum penegak hukum, 

mentalitas dan kepribadian penegak hukum memainkan peranan sangat penting dalam proses 

penerapan pidana oleh karena itu penegak hukum menjadi sentral. 

 

Kata kunci : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Penerapan Pidana,  

                    Hakim 
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MOTTO 

 

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 

mengubah diri mereka sendiri “ 

(QS. Ar-Ra’d:11) 

 

“ Saat kamu sedang bermalas-malasan dan saat kamu sedang tidur-tiduran, 

lihatlah Ratusan, Ribuan, bahkan Jutaan pesaing mu sedang belajar, berlatih 

berusaha keras untuk mengalahkan mu “ 

(Refki Idham) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan 

dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur 

kuucapkan kepadaMU Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti di 

sekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

 

Untuk karya yang sederhana ini , maka saya persembahkan untuk 

1. Ayahanda dan ibunda ku tercinta dan tersayang 

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, 

dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam 

bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai 

wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat 

mengapai cita-cita Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling 

mulia untuk Ayah dan Ibu, dan semoga saya dapat membahagiakan kalian. 

   

2. Abang, Ahi, dan Teteh 

Untuk abangku bang idho Untuk Ahiku ahi dani dan untuk tetehku teteh ima, tiada 

waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. 

Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. 

Terima kasih atas bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan 

saya ini dapat membahagiakan kalian. 

3. Dosen pembimbing 
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Kepada bapak Dr. Oki Hajiansyah Wahab, S.IP.,M.H. dan bapak Ibrahim Fikma 

Edrisy, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing saya yang paling baik dan bijaksana, 

terima kasih atas bantuan nya masukan-masukan dan saran-saran nya nasehat-nasehat 

nya dan ilmunya selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas. 

 

4. Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta 

Chandra prayoga, Aripin, Haryadi pranata, Chrisna aziz, Sabdah, Togar dll yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan 

menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf yang tak terucap. 

Terima kasih untuk bantuan dan support yang luar biasa, sampai saya bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

 

5. Seluruh dosen dan stafkaryawan Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang telah 

membantu dengan baik dalam memberikan informasi. 

 

6. Serta Almamater Tercinta Universitas Muhammadiyah Kotabum. 
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RIWAYAT HIDUP 

 

Refki Idham adalah nama penulis, penulis dilahirkan di Kotabumi Lampung 

Utara pada hari kamis tanggal 31 juli 1997, sebagai anak ke empat dari 

empat bersaudara, putra dari pasangan bapak Idham Ibrahim dan Ibu Nurhayati Harun. 

Penulis beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT/RW 001/001 Kecamatan Abung Timur 

Kabupaten Lampung Utara, Berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam. Jenjang 

Pendidikan formal yang telah penulis tempuh dan selesaikan adalah pendidikan Sekolah 
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 KATA”PENGANTAR” 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”. 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media 

Sosial (Studi di Pengadilan Negeri Kotabumi) “ dengan baik. Shalawat dan salam 

senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman 

kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk 

memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi Lampung Utara Lampung 

 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari 

berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini 

terutama kepada : 

 

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Idham Ibrahim dan ibunda tersayang 

Nurhayati Harun yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta 

doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. 

2. Bapak Dr. Sumarno, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi. 

3. Bapak Suwardi., S.H,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 

Universitas Muhammadiyah Kotabumi 

4. Bapak M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum 

dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi 
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yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan 

atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Ibrahim Fikma Edrisy, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi II yang 

telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan 
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