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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tindak Pidana 

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah gambaran pokok dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah  suatu 

pengetahuan yuridis, kecuali halnya memakai istilah kelakuan jahat atau prilaku yang 

bertentangan dengan nilai norma barang siapa yang menyalahi aturan hukum maka akan kena 

sanksi/pidana. Hukum sebagai “social engineering atau social planing” berarti bahwa hukum 

sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi 

kepercayaan oleh masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Jadi perintah dan 

kewajiban itu sudah pasti yang harus ditaati bagi semua warga negara3.Tindak pidana adalah 

perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undangmelawan hukum, yang patut 

dipidanakan apabila terbukti seseorang melakukan kesalahan/pidana. Orang yang 

mengerjakan sesuatu kejahatan pidana akan menaggung atas perbuatan yang ia lakukan 

dengan pidana jika ia terbukti memiliki kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada 

saat melakukan  kesalahan atau kejahatan dilihat dari sisi masyarakat melihatkan pandangan 

normatif mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.Tindak pidana formil adalah merupakan 

suatu tindak pidana yang perumusan dititik beratnya pada perbuatan yang dilarang hukum. 

Tindakan pidana mempunyai arti barang siapa yng melakukan kejahat menurut KUHP atau 

peratuean perundangan yang berlaku atau suatu kelakuan yang dilarang oleh aturan hukum, 

larangan  yang dibarengi juga ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun 

yang melanggar aturan tersebut. Penerapan Hukum pidana dalam KUHP contoh kasus 

kejahatan (cybercrime) penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial 

                                                           
3 A.f.lamitang dasar hukum pidana indonesia.pt.citra aditya hlm.12 
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berdasarkan penggunaan undang-undang ITE merujuk beberap pasal pasal 310 (ayat) 1 

KUHP.  

 

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Beberapa unsur yang ada dalam hukum pidana, agar bisa tahu adanya suatu tindak 

pidana yang dirumuskan oleh perundangan umumnya yakni tentang apa saja yang 

dilarang beserta sanksi. Adapun unsur-unsurnya menurut, Lamintang menyatakan ada 

3 (tiga) sifat pokok perbuatan pidana yakni melakukan pelanggaran, disengaja dan 

bisa kena hukum.4 

• Sedangkan menurut Moeljatno unsur perbuatan pidana yakni manusianya yang 

melanggar, sifatnya melawan hukum 

• Berdasarkan yang ditulis Vos, unsur tindak pidana yakni perbuatan manusia, 

diancam pidana dan ada peraturan perundangan. 

Jika kita berbicara pidana, tentunya kita berbicara tentang pelanggaran norma (hukum 

pidana) perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya 

menimbulkan korban. Ditinjau dari aspek yuridis pelaku pidana adalah seseorang yang 

melanggar peraturan atau undang-undan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan 

serta dijatuhi hukuman contohnya;  

 Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sosial media adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh tersangka melalui media sosial ini menimbulkan korban merasa malu, 

terhina yang memenuhi perumusan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1)  undang-

undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 

2008 tentang informasi. 

Dalam hal ini apabila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum 

dianggap penjahat. Ditinjau dari aspek sosial pelaku kejahatan ialah jika seseorang 

                                                           
4 P.a.f. lamintang dasar dasar hukum pidana.pt.citra adutya 2013.hlm.16 
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mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau 

tidak sadar dari norma-normna yang berlaku di dalam masyarakat. Pidana merupakan 

perbuatan anti sosial yang secara sadar mendpatkan reaksi dari negara berupa pemberaian 

derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahtan. 

Secara umum pelaku tindak pidana harus mencakup beberapa unsur-unsur sebagai berikut 

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku 

di indonesia yang bisa dijadikan subyek hukum hanyalah manusia.hewan tidak dapat 

dituduh melanggar hukum, demikian pula badan hukum. 

2. Perbuatan nya harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana 

untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat didalam ketentuan 

hukum itu terdapat didalam perbuatan. 

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang 

berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadran pertanggung 

jawaban adanya hubungan pengaruh, dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, 

kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban. 

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang 

terlarang itu berlawanan perintah undang-undang  itulah  perbuatan  melawan  hukum. 

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang , 

tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum diatur oleh 

undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk kedepan dan tidak berlaku 

surut. Azaz ini dikenal dengan sebutan NULLUM DELICTUM, NULLA POENA 

SINE PRAEVA LEGE POENALI “ azaz ini telah diletakkan pada pasal 1 ayat i  

 

2.1.3. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pidana 

Secara konsepsional maka inti dan arti daripenegakkan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 
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mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahab akhir, untuk 

meniptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

 

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin menghambat 

atau mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak 

positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 

 

Faktor-faktor seperti, faktor hukumnya itu sendiri dalam hal ini dibatasi pada undang-undang 

saja , faktor penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum itu sendiri, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor 

masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor 

kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsan manusia di 

dalam pergaulan hidup berikut ini lbih detailnya: 

 

1. Faktor Hukum 

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakkannya. 

Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukar untuk 

menegakkannya secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang 

baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. 

Hukum pidana memiliki unsur-unsur yang mengatur tentang perbuatan yang bisa dan 

perbuatan yang tidak bisa dilakukan. Faktor hukum sendiri misalkan, harus punya asas di 

undang-undang dengan tujuan berdampak positif dari undang-undang tersebut atau dengan 

maksud lain mempunyai tujuan efektivitas dalam kehidupan sebagai warga negara. 
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2. Faktor Penegak Hukum 

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakkan hukum yaitu kepolisian, 

kejaksaan, peradilan,advokat dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat 

menentukan bagi keberhasilan usaha penegakkan hukum dalam masyarakat. Aparat 

penegakan hukum memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satu bagian poin utama yang 

terpenting di suatu mekanisme penegakan, berbagai tindakan dilakukan yang berlawanan 

dengan ketentuan hukum sehingga membuat permasalahan itu merupakan pengertian 

penegakan hukum. Contohnya kekurangan personel membuat tidak efektifnya pekerjaan 

dibidang nya masing-masing masih kurang maksimal dalam hal penyuluhan sosialisasi 

tentang bahaya nya kejahatan pencemaran nama baik melalui aplikasi jejaring sosial oleh 

aparat penegak hukum yang belum menjangkau seluruh masyarakat.5 

 

3. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum itu akan 

berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia 

yang ahli dibidang sesuatu berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka agak 

cukup sulit penegakkan hukum akan mencapai tujuannya. Faktor sarana dan fasilitas yang 

kekurangan membuat beberap penegak hukum terdampak gangguan di tugasnya misalkan 

pemahaman tentang kejahatankomputer, di peraturan tindak pidana khusus jaksa selama ini 

yang memiliki wewenang karena di teknis yuridis kepolisian di anggap belum mempuni. 

 

4. Faktor Masyarakat 

Bagian yang terpenting juga dari penegakkan hukum yaitu masyarakat dari masyarakat yang 

menentukan penegakkan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat 

                                                           
5 Edmon makarim, komplikasi Hukum Telematika ( jakarta :PT. Raja Grafindo Persada  2010). 
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kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakkan hukum yang 

baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin 

sulit untuk menjalankan penegakkan hukum yang baik. Masyarakat harus mempunyai 

kesadaran hukum sejak dini beberapa yang perlu di ingat oleh masyarakat antara lain 

Pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan terhadap hukum kalau 

tiga nya itu sudah dimiliki oleh masyarakat maka insha Allah penegakan hukum akan baik. 

Kurangnya masyarakat yang aktif bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan kesadaran 

hukum yang minim sehingga membuat penegakan hukum terhambat. Setiap warga 

masyarakat hurus mempunyai kesadaran akan hukum, permasalahan yang sering muncul 

yakni kepatuhan kan hukum masih sangat rendah.6 

 

5. Faktor Kebudayaan 

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundng-undangan dan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu 

peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan 

masyarakat akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum yang 

dimaksud. 

 

2.2. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

1. Penerapan Hukum 

Membicarakan tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan paksaan, karena sifat dari 

hukum itu sendiri adalah mengikat. Hukum di lahirkan bukan sesuatu yang lahir terlebih 

dahulu, apabila tidak untuk kebaikan manusia maka tinggalkan, manusia merupakan makhluk 

yang menurut al-qur’an paling sempurna diantara makhluk yang lainnya. Hukum sebagai 

padanan kata dari istilah jerman Recht, istilah francis droit sebagai tata perilaku yang 

                                                           
6 Rocky marbun kamus hukum lengkap jakarta;transmedia 2012 hlm.34. 
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mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan ini 

bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dinggap sebagai sesuatu yang tidak 

dikehendaki karena merugikan masyarakat reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap 

perilaku manusia yang merugikan ini dengan menggunakan tindakan paksa. 

 

2. Asas dan tujuan UU ITE 

Pemanfaatan teknologi informasi , media , dan komunikasi telah mengubah baik perilaku 

masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Teknologi informasi saat ini menjadi 

pedang bermata dua karena selain memberi kontribusi karena selain memberikan kontribusi 

bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan serta sekaligus menjadi sarana untuk perbuatan 

melawan hukum, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan 

dengan tujuan untuk , mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 

informasi duni, meningkatakan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dan membuka 

kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan 

di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 

seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan memberikan rasa aman keadilan dan 

kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.7 

 

3. Penegakan Hukum , Kesadaran Hukum, dan Pelaksanaan Hukum 

Penegakan Hukum. Dalam bahasa indonesia dikenal beberapa istilah diluar penegakan 

hukum tersebut, seperti penerapan Hukum tetapi nampaknya istilah penegakan hukum 

tersebut adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu yang datang 

istilah tersebut akan semakin mapan.  

 

                                                           
7 Moh anwar. Hukum pidana (bandung;citra aditya)2013 hlm.143. 
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Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia 

terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, 

damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah 

dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi 

kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: 

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan 

 

2.3. Pengertian Pencemaran Nama Baik 

Penghinaan bisa juga diartikan sebagai pencemaran nama baik, yng artinya menyrang nama 

baik dan atau kehormatan seorang  sehingga seseorang itu merasa dirugikan kehormatan dan 

nama baiknya namun memiliki artian yang beda , tapi duaduanya tidak bisa dipisahkan satu 

sama yang lain , karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama 

baiknya tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik 

seseorang sudah cukup bisa dijadikan alasan untuk menuduh seorang sudah melakukan 

tindak pidana penghinaan. perbuatan nya bisa dilakukan dengan lisan ,atau tertulis. 

Sedangkan menurut pengertian umumnya penghinaan  adalah perbuatan yang apabila nama 

baik dan kehormatan diserang. Penghinaan adalah karakter seseorang dibunuh dan difitnah 

dan dikatagorikan masuk ke pelanggaran HAM . Maka di dalam KUHP mengkomodir 

sebagai peraturan.8 

 

Penghinan atau pencemran nama baik menurt kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

yaitu segala macam penyerangan khormatan dan nama baik seorang dengan tidak memuat 

sesuatu bentuk fitnah”melakukan perbuatan tertentu sehingga nama baik seseorang dirugikan. 

S.Soesilo mengartikan apa saja yang bisa di maksud penghinana, yang dirugikan akan malu, 

kehormatan yang di maksud bukan pelecehan seksual. 

                                                           
8 R. Sughandy , KUHP dan penjelasanya (surabaya: usaha nasional 2012)hlm.330. 
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Perasaan kehormatan harus di fokuskan sedetail mungkin dan harus di telaah kembali. Anak 

yang masih sangat muda tidak bisa pula dimaksukakan apabila terdapat ketersinggungan, dan 

bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka kedua jenis orang 

ini tak dapak dikategorikan tindak pidana penghinaan. Pencemaran nama baik sering 

dikenaldengan ungkapan penghinaan yang dasarnya merugikan orang yang difitnah atas 

perbuatan yang tidak dilakukan. 

 

Karena  itu melakukan penyerangan kehormatan orang ataujuga seseorang itu seseorang 

sudah berbuat suatu kejahatan pencemaran nama baik. Sudah cukup dijadikan alasan 

mengenai media sosial da ketentuan hukumnya bisa kita lihat di Kitab Undang-

UndangHukum Pidana disini mengatur tentang penghinaan, terhadap masyarakat, maupun 

kepala negara atau jabatann serta pornogravi. Ungkapan duluberbunyi, neminem laedit qui 

iure artinya adalah ”tidak akan ada seseorang pun dirugikan atas hak-haknya” atau  

wewenang setiap definisi ialah langkah yang berdasar hukum sehingga tak bisa tindakan yang 

melanggar hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,oleh karena itu 

sering kali dibicarakan kalo arti penyalahgunaan hak ialah setidaknya merupakan istilah yang 

mengartikan pemikiran ganda. Penghinaan ialah pengaturan hukum yang berguna untuk 

melawan dan waspada dalam bermediaa social. Dalam suatu istilah hoax yang 

disebarkansecara tertulis dikenal sebagai libel, dan yang dikatakan secara lisan (slander).9 

 

2.4. Media Sosial 

2.4.1. Pengertian Media Sosial 

Apabila ditelaah kembali asal kata ”TELEEMATIKA” merupakan suatu singkatan dari 

Telekomunikasi dan Informatika, telematika ialah adopsi  sebenarnya dari bahasa francis 

                                                           
9 Hamsah hasan, perspektif hukum pidana(makassar 2012)hlm.151. 
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yaitu “TELEMATIQUE” dapat kurang lebih di artikan sebagai bertemu nya teknologi 

informasi sistem jaringan komunikasi. Maka dari itu,istilah telematics juga dikenal 

banyakorang sebagai “the new hybird technologgy” yang ada dikarenakan teknology digital 

perkembangannya yang akibatnya telah majunya sistem teknologi telematika sehingga jadi 

populer.  

 

Didalam klasifikasi ini, awalnya media sosial keberadaannya belum masih jadi yang bagian 

tidak dapat di definisikan secara detail, namun karena ada isu TIK dikala dulu. Maka dengan 

istilah lain yang bisa di mengerti kalo wujud “TELEEMATIKA” suatu yang bernampak 

penyelengaraan elektronika dimana sistemnya berbasis diigital teknologi dan populer juga 

dikenal sebagai istilah “the next” sebenarnya lahirnya suatu media berarti juga. Media 

Komunikasi dapat memperkaya media untuk melakukan proses dari mencegah kejahatan, 

yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat (cyberspace) sebenarnya kejadian terjadi suatu 

kejahatan tertentu. Cukup lumayan kegiatan tindak pidana teknologi komputer melakukan 

dengan memanfaatkan kepandaiannya, atau Informsi Transaksi dan Elektronik (ITE) di luar 

sana. Hal adapun yang sangat suatu yang menarik dari komputer ialah dilakukan rumitnya 

kejahatan itu oleh pelaku yang mempunyai keahlian mengoperasikan perangkat komputer 

sehingga menimbulkannya perbuatan tindakpidana. Berdasarkan dari Bapak M. 

Reksodiputro, SH,MA. suatu kejahatn di perangkat kompiuter dan masih terjangkau oleh 

Perundangan.10 

 

Suatu hal yang menarik lain di penyalahgunaan teknologi informasi komputer ialah soal 

pembuktiannya. Untuk dilakukannya manipulasi data komputer mudah namun cukup sulit 

mengetahui dan memahami penyalahgunaan perangkat komputer secara pasti orang yang 

                                                           
10 Leden marpung tindak pidanaterhadap kehormatan pengertian dan penereapan(jakartagrafinda 

2011)hlm.54. 
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melakukannya. Karakteristik di komputer perangkatnya yang tidak lagi mengenal batas 

geografis jaringan internetnya sehingga membuat suatu ketentuan pidana penerapannya 

berdasarkan kejahatan sehingga menjadi lintas batas wilayah. Hacker perangkat komputer 

pun tempat lain di warung internet. Sehingga ini yang menyebabkan peraturan perundang-

undangan tidak efektif yang menjadi berimbas seorang pelaku tindak pidana kejahatan tidak 

dapat dikenakan pidana. Suatu hal perlu dipahami dan dimengerti disini ialah pada dasarnya 

prinsif bisa disebutsuatu hukum pidana ialah ultimumm remedieom artinya norma-norma 

berlaku suatu yang melindungi di bangsa baik masyarakat maupun negara. Karna  sebab itu ia 

memiliki sanksi atau hukuman yang setimpal agar untuk mempertahankan norma-norma yang 

terkait dan bersifat substansial maksudnya ialah dimana secara luas dijngkau materil suatu 

kejahatan sesuai harus pada berdasarkan perumuannya  peraturan perundang-undangan dan 

telah terlebih dahulu dibuktikan. Dalam hal ini maka dari itu yang dapat berlaku ketentuan-

ketentuan pidana ialah akan bergantung di lingkup kasus  maupun peristiwa yang  terjadi di 

dalam yang mengatur nya sudah adaundang-undang. Ia apakah tepat untuk keberlakuan 

tindak pidana dijerat dengan pidana khusus seperti korupsi, hak cipta, merk dan lain-lainnya 

sebagainya atau malah dikenai berlakunya tindakpidana umum misalnya penipuan, 

pembunuhan dsb.11 

 

Banyak dari mendengar istilah dari kita mediasosial atau mungkin kita menyebut nya atau 

mendengar orang lain seperti facebook(FB), instagram(IG), twiter. Definisi sebenarnya media 

sosial atau jejaring sosial ialah yang sosial struktur berbentuk atau dari individu juga 

dipersatukannya suatu organisasi yang dibuat di suatu/sebuah situs. Dari sosial media atau 

media sosial itu kita akan menjumpai orang-orang banyak sekali dengan berbagai latar 

belakang dan sfat karakter yang berbedabeda di dunia ini. Maka dari itu juga kita bisa 

                                                           
11 Edmoon mahakarim , komplikasi hukum telematika,hlm.390-392. 
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membuat pertemanan atau menjalin silaturahmi dengan mengirim pesan memnfaatkan situs 

media sosial itu sehingga persahabatan ini terjadi tentunya.12 

 

Maka ada tujuh bentuk media sosial apabila dikelompokan dalam bentuk antara lain : 

• Berbentuk media sosial atau Jejaring Sosial 

• Berbentuk Blog 

• Berbentuk Wiki 

• Berbentuk Podcast 

• Berbentuk Forum 

• Berbentuk Komunitas Konten 

• Berbentuk Microblogging 

 

Dari media sosial tersebut terdapat keunggulan media sosial beberapa antara nya yakni suatu 

kecanggihan alat bisa dipergunakan untuk pekerjaan, pendapat pribadi, pekerjaan serta 

mengetahui peristiwa peristiwa yang terjadi sehari hari dari berbagai tempat/daerah. 

Menambah koneksi buat perusahaan serta peluang yang berarti potensi untuk menambah 

income perusahaan tersebut. Maka dari itu informasi perusahaan dapat memperoleh.Lain 

daripada itu bisa dengan mudah membentuk komunitas dan membentuk sebuah grup juga. 

Walaupun sudah banyak berbagai kelebihan kelebihan nya media sosial juga dapat 

berdampak negatif juga apabila disalah gunakan contoh contohnya seperti pencemaran nama 

baik atau penghinaan , pemalsuan identitas untuk penipuan dan lain sebagainya. Terbaru ini 

sudah ada peraturan perundang-undangan berhubungan dengan ITE yang sudah membidangi 

jejaring social termasuk komunikasi sosial dalam dunia maya ini dan proses bisnis. Dari 

banyak penjelasan danpembahasan nya diatas maka kita bisa menarik kesimpulan 

                                                           
12 Mardjono reksodiputro, 2009 menyelaraskan pembaharuan hukum perpustakaan nasional ri jakartakomisi 

hukum nasional jl. Diponegoro 64. 
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bahawasanya media sosial bisa berdampak negatif dan juga sangat bermanfaat bagi semua 

orang apa bila di gunakan dengan bijak. 

 

2.4.2. Jenis - Jenis Tindak Pidana di Media Sosial 

Tentu saja tidak bisa kita pungkiri saat ini semakin maju dan berkembangnya teknologi, 

semakin berkembang juga kejahatan kejahatan di dunia maya atau sosial media sifatnya 

merugikan suatu pihak. Kasus kejahatan internet sendiri umumnya bersangkutan dengan 

privasi seseorang, baik itu pencurian dokumen rahasia, peretasan, hingga hallain yang sudah 

pasti bersifat merugikan pihak lain. Tersangka kejahatan dalam dunia maya atau internet 

biasa disebut dengan hacker tapi perlu diketahui juga kalau kejahatan di dunia maya bukan 

hanya hacker saja, melainkan ada cukup banyak sekali jenis-jenis kejahatan internet maka 

dari itu ada beberapa jenis kejahatan di media sosial internet ini Suatu kejahatan yang 

berkaitan dengan dengan internet atau media sosial; 

• Pornografi: contoh nya seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan video 

porno seseorang ke media sosial. 

• Carding : salah satu kejahatan pencurian namun sifatnya digital karena carding 

sebutan untuk aktivitas berbelanja secara ilegal menggunakan nomor atau identitas 

kartu kredit orang lain. 

• Hacking : hacking atau hacker adalah suatu kegiatan yang mencuri privasi milik orang 

lain melalui internet dengan cara meretas program komputer milik orang lain. 

• Penipuan: contoh nya membobol password media sosial yang lemah lalu membajak 

akun anda, kemudia sipenipu mulai melakukan aksinya dengan cara meminta uang ke 

keluarga anda dengan alasan anda sakit atau kecelakan sehingga butuh biaya besar. 
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• Pelecehan seksual:  contoh nya pelaku mengirim vidio vidio yang tidak pantas  ke 

korban. 13 

• Doxing: contoh nya tindakan menyebarkan informasi atau data pribadi kamu ke 

media sosial tanpa se izin kamu demi untuk kepentingan pribadi pelaku yang tidak 

bertanggung jawab. 

Contoh pencemaran nama baik atau penghinaan ialah seseorang dengan sengaja tanpa hak 

membuat status dengan nada penghinaan terhadap korban. 

 

2.5. Dasar Hukum Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik 

Adapun dasar hukumnya yakni, di dalam Undang - Undang ITE ada definisi tentang 

penghinaan.didalam pasal 27 ayat 3 berbunyi “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 

dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 

kesusialaan” diancam ketentuan pidan dalam pasal 45 ayat 1 berbunyi “setiap orang yang 

memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

satu miliar rupiah. mengartikan pengihnaan sebagai dilakukan perlakuan seseorang caranya 

spt menyerang kehormatan ataupun nama baik seseorang yakni menudukan atau memfitnah 

suatu hal yang bertujuan agar banyak diketahui khalayak ramai. Contohnya ada seseorang 

yang terbukti dengan sengaja/tanpa hak menyebar luaskan informasi atau berita yang berisi 

penghinaan sebagaimana telah dijelakan di pasal 27 (3) Undang - Undang ITE dan juga   

terancam diidana dalam  pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE.14 

 

 

                                                           
13 Edmoon karim, komplikasi hukum telematika,hlm 392. 
14 Simon nahan”hukum tindak pidana mayantara dalam perspektif akademik” maret 2011hlm. 795-798. 


