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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

•  Latar Belakang 

Pada  era zaman globalisasi seperti saat ini informasi transaksi dan elektronik (ITE)  

sudah menaruh masyarakat Indonesia bagai perolehan dari sejumlah orang yang banyak 

informasi dunia sehingga mewajibkan dibentuknya pengaturan mengenai proses  

informasi  dan transaksi  komunikasi di kancah nasional sampai pembaharuan bisa  

dilaksanakan  dengan  optimal, merata, dan menyeluruh ke semua elemen masyarakat, 

untuk menjadikan cerdas keadaan,  peralihan ini sudah pasti menyebabkan pengaruh 

yang penting kepada keadaan kehidupan masyarakat sejak bermacam-macam 

permukaan, jarak lain pengetahuan, urusan keuangan, sosial, perbuatan dan bidang-

bidang lainnya. Kemajuan tehnologi informasi dan  elektronik (ITE)   menjadikan  

hidup rakyat seolah-olah tidak mampu bebas dari segala bukti yang terlihat sekarang ini,  

hakikatnya berawal dari kebutuhan rakyat bagian dari menaikan tingkat/taraf  hidupnya 

dan dalam menaikan tingkat/taraf hidup tersebut, manusia memerlukan kabar berita 

yang cepat dan akurat.1  Ada banyak berbagai media di dunia ini salah satunya media 

internet. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global, disini 

ada banyak manfaat dengan leluasa bisa kita dapatkan baik data / informasi untuk 

membantu tugas kuliah atau pekerjaan, membaca berita nasional maupun manca negara, 

mencari lowongan pekerjaan ataupun beasiswa, bahkan termasuk sumber berbagai ilmu. 

Beberapa dampak positif dari internet atau media sosial 

1. Internet sebagai media komunikasi; merupakan fungsi internet yang paling 

banyak digunakan dimana setiap pengguna lainnya dari seluruh dunia. 

                                                           
1 https;//m.hukumonline.com/klinik-tanggal-29-agustus-2019-pukul-22:46/ 
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2. Media pertukaran data; dengan menggunakan email para pengguna internet di 

seluruh dunia dpatsaling bertukar informasi dengan cepat dan murah 

3. Kemudahan memperoleh informasi; kemudahan untuk memperoleh informasi 

yang ada di internet banyak membantu manusia sehingga manusia tahu apa saja 

yang terjadi. selain itu juga internet banyak membantu orang-orang karena 

digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan dan 

lain-lain. Selain dampak positif ada juga beberapa dampak negatif apabila di 

salah gunakan contohnya 

1. pornografi; anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan 

pornografi,memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi 

yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, 

para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk 

memilih jenis home-page yang dapat diakses. 

2.  pencemaran nama baik di media sosial tentu saja ini suatu kejahatan yang 

belakangan ini marak sekali terjadi atau kasus yang sedang maraknya 

diperbincangkan. Banyak orang yang terjerat oleh kasus ini akibat dari kesalahan 

mereka sendiri yang tidak bisa mengontrol jari-jari dan lisannya.   

 

Salah satu contoh kasusnya, beberaapa waktu yang lalu telah terjadi sautu peristiwa 

pidana penghinaan dan pencemaraan nama baik bahwa terdakwa Gusva David Rayuda 

Bin M. Agus Tian bertempat di Dusun Baturetno Desa Baturaja l kec. Sungkai Utara 

kab. Lampung Utara. Pelaku tersebut yang dengan sengaja mendistribusikan/membuat 

bisa di akses nya informasi transaksi dan elektronik yang mempunyai isi yang 

menyalahi, pencemaran nama baik. tindakan terdakwa sebagai halnya disusun dan 
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terancam di pidana diatur di UU Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).2 Kronologi 

nya kurang lebih seperti ini : bahwa terdakwa gusta  dan saksi korban desi  sudah saling 

mengenal sejak tahun 2016 terdakwa gusta. dan saksi korban desi sejak SMA sudah 

berhubungan sebagai sepasangan kekasih atau pacaran sejak dari hubungan tersebut 

antara terdakwa dan saksi korban desi seudah pernah berhubungan badan layaknya 

suami istri yang dilakukan lebih dari satu kali. Bahwa karena terdakwa gusta emosi 

dengan saksi korban desi yang meminta terdakwa untuk menikahinya maka terdakwa 

gusta membuat postingan di akun instagram miliknya akunnya yang bertuliskan 

”Alhamdulillah sekarang udah beres, dessy cuman masa lalu desi udah ga penting dia 

itu pelacur murahan jadi jangan mau lagi kenal ataupun liat muka dia selama-lamanya’ 

selanjutnya antara terdakwa gusta dan saksi korban desi melakukan percakapan melalui 

media sosial WhaatsApp yang intinya terdakwa mengatakan kepada saksi korban desi 

“kamu itu udah banyak yang makek, saya ini tahu. Kalo mau minta tanggung jawab 

sama orang yang sudah pecahin perawan kamu jangan sama saya kamu inget” Akibat 

dari perbuatan terdakwa gusta tersebut saksi korban desi merasa malu, terhina dan sakit 

hati karena banyak orang yang sudah membaca status yang dibuat oleh terdakwa gusta. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 1 

tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik. 

 

Hingga akibatnya teknologi terus berkembang dengan pesat,  berkembangnya  zman. 

Diikuti munculnya beragam aplikasi-aplikasi sosial (MEDSOS) di  dunia  maya  yang  

mejadikan lebih mudah dalam  berpindah  kabar berita. Pembukaan Undng-Undng 

Nomor. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi Transaksi dan Elektronik(ITE), kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  

                                                           
2 Sumber dari surat putusan nomor 53/pid.sus/2018/PN Kbu 
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berbagai segi  yang  dengan  langsung sudah mempengaruhi  munculnya macam-macam 

kelakuan  hukum  awal dari  berkembangnya  tehnologi  ini  memunculkan  bermacam-

macam pengaruh  positif  dan negatif,  pengaruh  positif  dari  berkembangnya  

tehnologi ini seluruh bagian sama halnya  bagianilmu pendidikan, sosial, ekonomi,  

kemudian  menjadikan lebih mudah  komunikasi.  Sedangkan disamping itu  

berkembangnya  tehnologi  ini  menimbulkan  bermacam-macam  pengaruh  negatif 

misalnya  pada  jaman  kemajuan  tehnologi  ini  kejahatan  kian bertambah banyak 

terjadi melewati Media Sosial,  contohnya  kejahatan  penggelapan  data, pencemaraan 

nama baik melalui medsos dan perbuatan merusakan perangkat hardware dan yang 

lainnya. 

 

Hal tersebutmerupakan yang wajib dikerjakan oleh pemerintah dan elemen-elemen 

penting di negara saat ini untuk terus mendukung berkembangnya Teknologi Informasi 

melalui prasarana hukum. Undang undang informasi dan transaksi elektronik adalah UU 

yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau tehnologi secara umum 

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan 

hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dari  peraturan-peraturan”di atas 

sudah sangat jelas bahwa berbagai bentuk penghinaan yang mana khususnya  

pencemaran nama baik  melalui  medsos  itu telah dilarang dan memiliki aturan hukum 

tersendiri namun dikarenakan kurangnya  sosialisasi  dari  aturan-aturan undang-

undangan itu maka nya orang banyak yang tidak tahu tentang bahaya nya 

penyalahgunaan medsos sekarang ini yang mengakibatkan timbulnya nilai negatif dari 

adanya kemajuan teknologi. 
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Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan 

judul “PENEGAKAN”HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN 

ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL” 

 

•  Permasalahan dan Ruang Lingkup 

• Permasalahan 

Berdasarkan penulisan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan 

yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut 

• Bagaimanakah Penerapan Pidana terhadap pelaku tindak pidana Penghinaan atau 

Pencemaran nama baik melalui Media Sosial ? 

• Apakah Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerapan Pidana Terhadap Pelaku 

tindak pidana Penghinaan atau Pencemaran nama baik ? 

 

• Ruang Lingkup 

Berdasarkan permasalahan diatas, dan agar penelitian ini tidak meluas maka penulis 

membatasi dalam pembahasan ruang lingkupnya mengenai penerapan pidana terhadap 

pelaku kejahatan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media 

sosial dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan pidana terhadap pelaku 

kejahatan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, yang akan diteliti di 

Penggadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara. 

  

•  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

• Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis menarik kesimpulan dalam tujuan 

penelitiannya sebagai berikut : 
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• Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penghinaan atau pencemaran nama baik melalui medsos. 

• Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. 

 

• Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

• Secara Teoritis, hasil pembahasan diharapkan dapat memberikan sumbanagan 

pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan 

bagian hukum pidana dan menjadi referensi untuk pembaca. 

• Secara Praktis, hasil penelitian ini salah satu syarat dalam 

menyelesaikan”pendidikan Strata 1 (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi. 

 

•  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini merupakan urutan-urutan untuk memberikan gambaran secara 

menyeluruh dalam penulisan skripsi ini. Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima 

bab, daftar pustaka dan lampran-lampiran, yakni sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, dalam bagian ini diuraikan tentang latar belakang, 

permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan penelitian serta terakhir 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bagian ini diuraikan tentang tindak pidana, 

penerapan hukum terhadap tindak pidana, pengertian penghinaan atau pencemaran nama 

baik dan pengertian media sosial serta dasar hukum tindak pidana penghinaan atau 

pencemaran nama baik. 
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BAB III METODE PENELITIAN, dalam bagian ini diuraikan tentang pendekatan 

masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengolahan dan pengumpulan data serta 

terakhir tentang analisa data. 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bagian ini diuraikan tentang 

gambaran umum objek penelitian, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku dan Faktor-Faktor 

Penghambat dalam Penerapan Pidana Terhadap Pelaku. 

BAB V PENUTUP, dalam bagaian ini diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya kemudian dapat meyampaikan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA, dalam bagian ini berisi tentang literatur yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, dalam bagian ini berisi tentang berkas-berkas dan gambar-

gambar saat wawancara yang melengkapi dalam penulisan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


