
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK 

PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ANDREA CRYSTOPER SILALAHI

02121001041

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018















DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………… i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI …………………………………………………… ii

SURAT PERNYATAAN …………………………………………………………………. iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ………………………………………………………. .. iv

UCAPAN TERIMAKASIH ……………………………………………………………… v

ABSTRAK ………………………………………………………………………………… vii

DAFTAR ISI ………………………………….………………………………………….. viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ………………...……………………………………………….. 1
B. Rumusan Masalah …...…………………………………………………………. 8
C. Tujuan Penelitian ...…………………………………………………………….. 9
D. Manfaat Penelitian ...………………………………………………………….... 9

1. Manfaat Teoritis ...………………………………………………………...... 9
2. Manfaat Praktis ...………...……………………………………………….. 10

E. Kerangka Teori ..……………………………………………………………..... 10
F. Metode Penelitian ..……………………………………………………………. 14

1. Tipe Penelitian ..…………………………………………………………… 14
2. Pendekatan Penelitian .………………………………………………….... 15
3. Jenis dan Sumber Hukum .……………………………………………….. 16

G. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum .……………….……………………… 17
H. Tehnik Analisis Bahan Hukum .……………………………………………… 18
I. Tehnik Penarikan Kesimpulan .……………………………………………… 18
J. Sistematika Penulisan ………………………………………………………… 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ..…………………………………….. 21
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik ……………………………………….... 32

C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 
Menurut Hak Asasi Manusia ………………………………………………… 44

D. Tinjauan tentang Media Sosial ………………………………………………. 53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

8



A. Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden 
di Media Sosial ………………………………………………………………… 57

B. Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 
Terhadap Presiden Di Media Sosial …………………………………………. 62

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ……………………………………………………………………. 68
B. Saran …………………………………………………………………………... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

9





1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 
 

Seorang manusia sejak lahir telah hidup dalam suatu masyarakat. Pada 

awalnya manusia berhubungan dengan orang tuannya, sebagai pendidik 

pertama dalam suatu keluarga. Semakin meningkat usia seseorang, maka 

bertambah juga pengetahuan seseorang.1 Seorang manusia dalam setiap 

kehidupannya memerlukan proses komunikasi.2 Proses komunikasi adalah 

aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan melakukan tindakan 

komunikatif, baik yang dilakukan oleh komunikator, komunikan, atau aktivitas 

penyampaian pesan, noise yang biasa saja terjadi dalam setiap tindakan 

komunikatif lainnya.3 

Semua makhluk hidup pada dasarnya membutuhkan komunikasi. 

Binatang yang tidak mempunyai akal budi selalu memerlukan komunikasi. 

Manusia yang sudah dianugerahi akal budi oleh Tuhan pastilah lebih 

membutuhkan komunikasi jika dibandingkan dengan binatang. Komunikasi 

sudah ada sejak diciptakannya manusia, selanjutnya manusia menggunakan 

komunikasi untuk melakukan aktivitas sosialnya.4 Cara komunikasi modern 

yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan orang pada abad ini adalah 

pemanfaatan teknologi informasi. Menurut survei yang dilakukan oleh 

 
1 Soerjono Soekanto,, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,  2001, hlm. 1. 
2 Muhamad Mufid, Etika Filsafat Komunikasi, Prenanda Media Group, Jakarta, 2009, 

hlm. 98. 
3 Ibid., hlm. 99. 
4 Ibid., hlm. 56. 
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MarkPlus Insight, jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai 99,6 juta.5 

MarkPlus Insight menyebut Netizen, (seorang yang mengakses internet lebih 

dari tiga jam dalam sehari). 

Bahwa jumlah Netizen pada tahun 2015 mengalami kenaikan. Dari 

responden yang disurvei, paling banyak digunakan adalah penggunaan media 

sosial dengan jumlah 93%. Sedangkan untuk chatting jumlahnya 59%, 

mengunduh dari internet berjumlah 41%. Selain itu 18% menggunakan untuk 

bermain game, dan 15% menggunakan internet untuk belanja online. Teknologi 

Informasi yang sangat banyak digunakan pada jaman ini adalah penggunaan 

Internet. Negara Indonesia merupakan negara yang banyak menggunakan 

Internet. 

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia.6 

Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Melalui internet, 

orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata susah dilakukan 

karena terpisah jarak, menjadi lebih mudah. Internet membuat manusia-manusia 

sebagai penggunanya mampu menjelajah ruang maya, berkomunikasi dengan 

beragam informasi global, memasuki jagad perbedaan dan lintas etnis, agama, 

politik, budaya, dan sebagainya.7 Manusia diajak berdialog dan mengasah 

ketajaman nalar maupun psikologinya dengan alam yang hanya tampak di layar, 

tetapi sebenarnya sedang mendiskripsikan realita kehidupan manusia.  

 

 5
Hamdani, “Takut Pada Netizen”, Forum Keadilan, Edisi Nomor 26 Tahun 

XXIV/09-15 November 2015, Gramedia Printing Group, 2015, hlm. 15. 
6Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (cyber crime), PT 

Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 31. 
7 Ibid., hlm. 33. 
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Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah 

mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan 

hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan 

sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. 

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan 

peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan 

hukum. Oleh sebab itu dalam pemanfaatan Teknologi Informasi harus sesuai 

dengan asas dan tujuannya. Melihat survei yang telah dilakukan oleh MarkPlus 

Insight terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia banyak menggunakan Media 

Sosial. 

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah Hak 

Asasi Hanusia. Dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia, 

hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara ini lewat 

TAP MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan 

oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen terhadap UUD 1945. 

Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap 

kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemudian kemerdekaan pers 

tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap 

orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 

sikap sesuai hati nuraninya. 
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Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, 

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Akan tetapi, Pasal 28 

G ayat (1) amandemen UUD 1945 juga mengatur sebagai berikut:8  

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

Dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi 

Manusia, juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur 

dalam Pasal 70 yang bunyinya juga sama dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 

sebagai berikut : 

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan 

maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 

dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat yang demokratis.” 

Bahwa ajaran umum universal dalam  hukum pidana  maupun ketentuan  

konstitusi yang mengatur tentang jaminan dan  perlindungan kehormatan atas 

diri pribadi merupakan  norma hokum yang berlaku secara universal telah 

dinyatakan dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UUDHR) 

dan Pasal 17 International Convenant on Civil and Political Rights  (ICCPR) 

 
8
Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, UII Press, Yogyakarta, 2003, 

hlm. xii. 
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yang terjemahan bebasnya  sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 

2/PUU-VII/2009 halaman 109-110 sebagai berikut : 

Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights : 

“Tidak seorang pun dapat di ganggu dengan sewenang-wenangnya 

urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat 

menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas 

kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat 

perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.” 

Pasal 17 International Convenant on Civil and Political Rights: 

“Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang 

atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan 

surat menyurat, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan 

atau nama baiknya.Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum 

terhadap campur tangan atau serangan demikian.” 

Dalam  hal  ini  perlu  mendapat  perhatian  terhadap  pendapat  Van 

Bemmelen yang antara lain mengutarakan sebagai berikut:9 

“…suatu konflik yang dapat terjadi antara dua nilai: di satu pihak, 

kebebasan pernyataan pendapat dan pihak lain, menghormati hak-hak 

asasi manusia: kehormatan, persamaan, dan sebagainya…”. 
 

Di dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam 

Pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi: 

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan 

maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena 

menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-. Dikatakan sebagai suatu istilah 

umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan”. 

Tindak  pidana  kehormatan  ini,  menurut  hukum  pidana  terdiri  dari 

empat bentuk, yakni:10 

 

 
9 Ibid., hlm. xiii. 
10 Leden Marpaung, Tindak Pidana Kehormatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1997, hlm. 15. 
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1. Menista secara lisan; 

2. Menista secara tertulis; 

3. Fitnah; 

4. Penghinaan ringan; 

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga berisi 

tindak pidana lain terhada kehormatan, yang sangat berkaitan dengan 

kehormatan dan nama baik, yakni:  

1. Pemberitahuan palsu; 

2. Persangkaan palsu; 

3. Penistaan terhadap yang meninggal; 

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran 

kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka 

yang merasa dirugikan oleh para haters (pengikut jejaring sosial namun 

dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan 

pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Transaksi Elektonik dan 

KUHP. 

Realitas media sosial yang ada sekarang ini semakin ramai dengan 

ujaran ataupun kata-kata kebencian, hinaan yang ditujukan kepada perorangan 

maupun kelompok, yang mengarah pada suku, agama, ras. Beberapa contoh 

kasus yaitu, Muhammad Arsyad yang dituduh mengunggah gambar-gambar 

disertai kata-kata menghina Presiden Joko Widodo di status Facebook 

miliknya. Muhammad Arsyad ditangkap pada Kamis 23 Oktober 2014, 

dituduh telah melakukan pencemaran nama baik dan diancam hukuman 

sampai 10 Tahun Penjara.12 Kasus Dudi Hermawan dapat pula dijadikan 

sebagai contoh, sebab Dudi mengancam akan menebas kepala Presiden Joko 
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Widodo.13 Dudi yang berdomisili di Batam, menulis status melalui media 

sosial Facebook miliknya yang berisi:11  

“Presiden macam manalah kau ini..!! 

Kerja..Kerjaa..Kerjaaa..Kerjaanmu Cuma nonton bioskop ma konser 

doank ternyata..!! Kalo bukan muslim ku tebas lah kepala kau nich..!!”  

Aturan mengenai ujaran kebencian terlebih yang dilakukan melalui 

media sosial, sebetulnya sudah diatur pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, terkhusus dalam Pasal 27 

ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2).  

Pasal 27 ayat (3): 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”  

Pasal 28 ayat (2): 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi 

yang  ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 

agama, ras, dan antargolongan (SARA).” 

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. 

Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan 

pencemaran nama baik.  Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur penghinaan. Khususnya 

penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam oleh Pasal 134, 

136, dan 137 KUHP. Tetapi ketentuan pasal-pasal tersebut dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

 
11Viva, Nasional news, Kasus Penghinaan Jokowi,  http://nasional.news.viva.co.id, 

diakses pada tanggal 15 September 2018. 

http://nasional.news.viva.co.id/
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1945, yaitu Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP (Pasal Penghinaan 

Presiden) pada tanggal 6 Desember 2006 karena dianggap tidak relevan lagi 

jika dalam KUHP masih memuat Pasal-Pasal yang menegasi prinsip persamaan 

di depan hukum, mengurangi kebebasan mmengekspresikan pikiran dan 

pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum. 

  Sebaliknya pasal-pasal yang sebelumnya tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat muncul kembali dalam RKUHP, berdasarkan Pasal 263 draf 

RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang 

yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat 

dipidana penjara paling lama 5 tahun. Oleh sebab itu, akan diadakan sebuah 

penelitian yang berjudul “ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN 

NAMA BAIK PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL (Ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi 

Elektronik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia)” 

 

B.   Rumusan Masalah 

 

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan 

uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 



9 
 

 

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidan pencemaran nama baik 

terhadap Presiden di Media Sosial? 

2. Upaya apa yang dilakukan dalam penegakan tindak pidana 

pencemaran nama baik terhadap Presiden di Media Sosial? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui dan menganalisi bentuk-bentuk tindak pidan 

pencemaran nama baik terhadap Presiden di Media Sosial. 

2. Mengetahui dan  menganalisis upaya yang dapat  dilakukan dalam 

penegakan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Presiden 

di Media Sosial 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan 

dapat: 

a. Dalam Bidang Keilmuan 

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di 

Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan mengenai 

pencemaran nama baik Presiden di Media Sosial baik dalam perspektif 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
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Teknologi Elektronik dan juga menurut Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

b. Wawasan 

Diharapkan skripsi ini dapat menambah wawasan dan memberikan 

gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai 

pencemaran nama baik khususnya terhadap Presiden melalui media 

sosial. 

2. Manfaat Praktis 

 Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi 

hukum  pihak ketiga terutama bagi advocat dan para hakim, pemerintah, serta 

masyarakat yang berhadapan dengan kasus pencemaran nama baik sebagai 

pedoman dan bahan rujukan dalam rangka menyelesaikan perkara 

mengenaipencemaran nama baik. Sehingga penegakkan hukum dapat 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Terkait  dengan  teori  perlindungan  hukum,  ada  beberapa  ahli yang  

menjelaskan  bahasan  ini,  antara  lain  yaitu  Fitzgerald,  Satjipto Raharjo, 

Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. 

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond 

bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, 



11 
 

 

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara 

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang 

diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan 

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat.12 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.13 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undagan yang 

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a) Perlindungan  Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

 
12SatjiptoRaharjo, IlmuHukum , Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2000, hlm. 53. 
13Ibid., hlm. 69. 
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pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan 

dalam melakukan suatu kewajban. 

b) Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlidundang akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau setelah dilakukan suatu 

pelanggaran.14 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 

kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu 

tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan 

pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan 

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.15 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang 

berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

 
14 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, 

(Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 

hlm. 14. 
15DominikusRato,Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum 

,Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59. 
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menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.16 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas 

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas 

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk 

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan 

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau 

adil bukan sekedar hukum yang buruk.17 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.18 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

 
 16Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. 

17CstKansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 

Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385. 

18RiduanSyahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya 

Bakti,Bandung, 1999, hlm. 23. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi 

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut 

aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya 

kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan 

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat 

umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan 

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk 

kepastian.19 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 

berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan 

dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau 

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, 

kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. 

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian 

hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. 20 

 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara 

yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini 

 
 19Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), 

Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83. 

 20Ibid., hlm. 95. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-

undangan tertulis atau sumber yang mengatur tentang topik yang penulis 

angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi 

Elektronik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia.21 

 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) 

Penelitian hukum ini mengunakan pendekatan perundang – undangan 

(statute approach). Pendekatan perundang – undangan atau statute approach 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang 

dan regulasi yang bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.22 

Untuk membahas penelitian  ini, penulis memilih melakukan 

pendekatan perundang – undangan atau statute approach dengan memeriksa 

peraturan perundang – undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Selain pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, 

penelitian ini juga mengunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah 

 
21 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo , Jakarta., 

1997, hlm.114 
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 

2009, hlm. 93. 
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penulis uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perundanga – 

undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta 

pendekatan konsep bertujuan  untuk mempelajari atau melihat pandangan – 

pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.23 

3. Jenis dan Sumber Hukum 

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah: 

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

seperti Peratran Prundang-undangan, dan Yurisprudensi 

diantaranya: 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Teknologi Elektronik 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 

d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-

IV/2006 

f. Kitab Undang- undang Hukum Pidana;  

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: Literatur 

atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari 

buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah; Hasil karya dari kalangan 

 
23Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali 

Press. 2010, hlm. 90. 
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praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar; Teori-teori hukum 

dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai. 

3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukm), ensiklopedia, dan 

lain-lain. 

 

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, 

yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi iklan-iklan 

yang menyesatkan dalam Adapun instrument pengumpulan yang 

digunakan berupa from dokumentasii, yaitu suatu alat pengumpulan 

data sekunder, yang berbentuk format-foormat khusus, yang dibuat 

untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama 

kejadian dilakukan. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dengan cara memperoleh data yang berisifat 

primer. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi 

objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara wawancara. 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasidengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara 
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merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Peneliti akan 

melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan suatu 

pertanyaan. 

 

H. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu 

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa 

yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang 

diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.24  

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang 

terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan 

wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan 

dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan 

menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.25 

 

I. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian 

disusun sesuai dengan tujuan penelitian.Kesimpulan yang dimaksud merupakan 

jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang 

 

 24
Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: CV 

Rajawali. Hal 13 

 25 Ibid, hlm 114. 
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dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.26

 Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, 

yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum 

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.27 

 

J. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka 

penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab 

yaitu : 

BAB I:  Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat 

penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II: Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan 

skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas 

dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori 

mengenai pencemaran nama baik Presiden di media sosial. 

BAB III: Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah 

yaitu: (1) Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidan pencemaran 

nama baik terhadap Presiden di Media Sosial dan (2) Upaya 

 
26 Beni Achmad Saehani, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2009, 

hlm.93 
27Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.11 
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apa yang dilakukan dalam penegakan tindak pidana 

pencemaran nama baik terhadap Presiden di Media Sosial. 

BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang 

merupakan  intisari dari penelitian skripsi ini. 
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