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BAB II 

TINJAUAN UMUM CYBERCRIME DAN PENCEMARAN NAMA BAIK 

MELALUI MEDIA SOSIAL 

2.1.     Cyber Crime 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang ITE) dapat 

dikatakan sebagai suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai 

cyber crime.
93

 Oleh karena itu, untuk memahami apa yang terkandung dalam 

Undang-Undang tersebut perlu dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan cyber 

crime itu sendiri. Menurut penulis, setidaknya perlu dijelaskan hal-hal seperti 

pengertian dari cyber crime, jenis-jenis kejahatannya, dan peraturan -peraturan 

apa  yang ada di Indonesia yang dapat dikaitkan dengan cyber crime selain 

Undang- Undang ITE. 

2.1.1. Pengertian Cyber Crime 

Ketika menjelajah dunia cyber, salah satu hal yang perlu diwaspadai 

adalah adanya kehadiran cyber crime dalam dunia cyber tersebut. Istilah cyber 

crime tersebut bisa dikatakan bukan istilah yang asing ketika kita sering 

menjelajah internet, namun, apakah yang sebetulnya dimaksud dengan cyber 

crime itu? 

Istilah cyber crime (yang kadangkala diidentikan dengan istilah computer 

crime29) hingga tulisan ini ditulis belum memiki pengertian yang benar-benar pasti 

sehingga pengertian yang dimilikinya dapat bervariasi. Beberapa contoh 
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pengertian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang 

berhubungan dengan komputer (computer related crime) sama dengan 

cybercrime.
94

 

b. Convention on Cybercrime (EST no. 185) yang dilakukan oleh Council of 

Europe, cyber crime dapat digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan 

segala perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan komputer, seperti 

pencurian data, perusakan sistem komputer ataupun pelanggaran hak cipta.
95

 

c. Bruce Middleton dalam bukunya yang berjudul Cyber Crime Investigator 

Field Guide menjelaskan cyber crime sebagai: ―A criminal offense that 

involves the use of a computer network.”96
 

d. Eoghan Casey dalam bukunya yang berjudul Digital Evidence and 

Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet menulis 

bahwa cyber crime merupakan istilah umum yang digunakan oleh 

organisasi-organisasi di dunia seperti U.S. Department of Justice (USDOJ) 

dan Council of Europe untuk memberikan pendefinisian secara luas 

terhadap kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan (network). 

Menurutnya, hal ini disebabkan karena apabila istilah computer crime yang 

digunakan, maka dapat timbul suatu kesulitan dalam pendefinisian ketika 

terdapat situasi dimana komputer atau jaringan (network) tidak terlibat 
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secara langsung terhadap suatu perbuatan melawan hukum namun terdapat 

bukti digital (digital evidence) yang berhubungan dengan perbuatan 

melawan hukum tersebut. Misalkan saja ketika seorang pelaku perbuatan 

melawan hukum memberikan kesaksian bahwa dia sedang menjelajah 

internet pada saat peristiwa hukum terjadi, dalam hal ini, walaupun 

komputer yang digunakan untuk menjelajah internet tersebut tidak 

berhubungan langsung dengan perbuatan melawan hukum, namun komputer 

tersebut dapat merupakan alat bukti untuk membuktikan apakah kesaksian 

dari si pelaku benar atau tidak. Oleh karena itulah, untuk mempermudah 

pendefinisian karena adanya situasi seperti itu diperlukan penggunaan istilah 

yang dapat memiliki lingkup yang lebih luas daripada istilah computer 

crime.
97

 

e. Dokumen United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders, dibahas pengertian cyber crime yang dimana istilah 

tersebut yang dijelaskan baik secara sempit maupun luas. Secara sempit 

cyber crime dapat diartikan sebagai: ―any illegal behaviour directed by 

means of electronic operations that targets the security of computer systems 

and the data processed by them”, sedangkan secara luas cyber crime dapat 

diartikan sebagai: ―any illegal behaviour committed by means of, or in 

relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal 
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possession, offering or distributing information by means of a computer 

system or network.
98

 

Sehubungan beberapa pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa walaupun 

dalam pendefinisiannya cyber crime memiliki persamaan, yaitu sama-sama 

terdapat hubungan dengan komputer (computer-related), namun dalam ruang 

lingkupannya terdapat variasi dalam pendefinisiannya, ada yang secara luas 

memberikan ruang lingkupannya dan sebaliknya ada juga yang secara sempit 

mendefinisikannya. Selain itu pula, walaupun cyber crime dapat diidentikan 

dengan computer crime, bukan berarti bahwa computer crime juga selalu dapat 

diartikan sebagai cyber crime. Hal ini disebabkan karena cyber crime hanyalah 

bagian dari computer crime yang dimana dipengaruhi oleh eksistensi dari dunia 

cyber. 

2.1.2. Konsep Cybercrime, cyberlaw, dan cybercrime law 

 Perbedaan istilah yang digunakan para ahli di atas, secara kontekstual, 

hukum yang mengatur cybercrime lazim disebut cybercrime law, sedangkan 

hukum yang mengatur aktitivitas di dunia maya disebut cyberlaw. Cybercrime 

law merupakan bagian dari cyberlaw, karena cyberlaw mencangkup hukum privat 

dan hukum public. Hukum pidana yang mengatur kejahatan (tindak pidana) di 

dunia maya lebih dikenal dengan istilah cybercrime law, dan jenis kejahatannya 

disebut cybercrime. 

 Berkaitan dengan ruang lingkup dan penggunaan istilah cyberlaw dan 

cybercrime law, penulis mengutip pendapat tim pengkaji cyberlaw Universitas 
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Padjajaran sebagai perumus Rancangan undang – undang teknologi informasi 

yang melakukan pengkajian terhadap permasalahan tentang ruang lingkup 

cyberlaw. Ruang lingkup Cyberlaw sebagai berikut
99

 : 

Ruang Lingkup Cyberlaw Aspek Aspek Hukum 

Publik a. Kompetensi badan peradilan 

b. Etika kegiatan dalam cyberspace 

c. Perlindugan konsumen 

d. Antimonopoli 

e. Persaingan sehat 

f. Perpajakan 

g. Regulatory body 

h. Perlindungan electronic database 

i. Cybercrime 

Privat a. Hak kekayaan intelektual 

b. E-commerce 

c. Kontrak dalam internet 

d. Privacy 

e. Domain name 

f. asuransi 

 Berdasarkan hasil pengkajian tersebut dapat diketahui bahwa ruang 

lingkup cyberlaw sangat luas, karena mencangkup tiga lapangan hukum, yaitu 
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hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Pengaturan kegiatan – 

kegiatan di dunia virtual yang berupa kejahatan yang berhubungan dengan aspek 

hukum pidana disebut cybercrime law.
100

 

2.1.3. Media Sosial 

Beberapa dekade belakangan kita seringkali mendengar kata social 

media atau media sosial atau jejaring sosial. Media sosial adalah salah satu 

perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan 

kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi.  Beberapa 

karakter dari media sosial antara lain :
101

 

a. Adanya partisipasi 

b. Adanya keterbukaan 

c. Adanya percakapan 

d. Adanya komunitas 

e. Adanya Koneksi 

Secara umum, media sosial dibagi atas enam kelompok besar, yaitu : 

a. Jejaring sosial. Jejaring sosial membuka kesempatan bagi setiap orang 

untuk membangun akun sendiri dan terhubung dengan orang lain untuk 

berbagi konten ataupun informasi. Contohnya, My Space, 

Facebook, dan Bebo.
102

 

b. Blog. Blog adalah jurnal online yang digunakan tiap orang untuk berbagi 

biasanya tulisan, video, foto dan lain-lain.
103

 

c. Wikis. Website ini membuka kesempatan bagi tiap orang untuk menambah 

konten atau untuk mengedit informasi yang terdapat di dalamnya, dan 

menjadikan data-data tersebut seperti dokumen bersama. Contohnya, 

Wikipedia.
104

 

d. Forum. Layanan yang terbuka untuk diskusi secara online, contohnya, 

kaskus.com
105

 

e. Podcasts, seperti layanan Apple iTunes 

f. Content communities, seperti, Flickr, del.icio.us, dan Youtube.
106
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Seperti halnya di dunia nyata, menjalin hubungan persahabatan bisa juga 

dilakukan di dunia maya (internet). Bedanya, melalui internet ini tidak bisa 

bertatap muka secara langsung untuk berjabat tangan dan menanyakan siapa 

namanya. Di internet, seseorang bisa berkenalan dengan siapa pun, kapan pun, 

latar belakang, suku bangsa yang berbeda, bahkan antar negara dengan bahasa 

yang berbeda pula. Tentu saja, seperti halnya di dunia nyata, etika ketika 

mengajak berkenalan harus tetap dijaga. Meskipun yang diajak adalah teman 

lama, namun jangan sampai memaksa orang lain untuk menjadi teman kita. Proses 

untuk menjalin hubungan di dunia maya (internet) seperti itu, sering disebut social 

networking (jejaring sosial). 

Eko Priyo Utomo memberikan pengertian Media sosial atau terjemahan 

Inggrisnya adalah social media yang merupakan hubungan antar individu atau 

organisasi yang di bentuk karena adanya kesamaan, misalnya kesamaan visi, misi, 

pertemanan, keturunan, suku, dan sebagainya.
107

 Dengan demikian sebuah situs 

media sosial adalah situs yang digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial. 

Selain itu situs media sosial berfungsi sebagai media komunikasi antar 

anggotanya. Saat ini banyak situs media sosial yang digunakan dan dikenal oleh 

para pengguna internet di Indonesia, antara lain Friendster, Facebook, Twitter, 

Myspace. Selain itu, masih banyak situs media sosial yang lainnya. Sampai saat 

ini, banyak sekali situs yang menyediakan khusus untuk menjalin hubungan di 

dunia maya. Meskipun inti tujuannya sama, masing-masing situs memiliki fitur 

yang berbeda. Ada yang khusus untuk menjaring pertemanan saja, menjaring 
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pertemanan dengan lebih interaktif dan menguak memori dengan teman lama, 

atau lebih menonjolkan komunikasi dan interaksi dengan teman lewat blog.
108

 

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat 

2.2.1. Pengertian kebebasan berpendapat 

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan 

yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia 

sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi 

pelaksanaannya. 

Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat 

berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau 

kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan 

seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu 

kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang 

sesuatu.
109

 Berdasarkan uraian diatas, jelaslah disebutkan berpendapat itu 

merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang 

tersebut merupakan hak setiap orang. Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan 

pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus 

dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam 

undang-undang negara yang bersangkutan. 

Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan 

pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menunjukkan adanya kebebasan 

berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan 
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menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan 

bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik 

itu harus pula ada ketentuan undang - undang yang melarang siapapun, termasuk 

pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan 

tersebut. 

Berikut ini adalah beberapa pendapat oleh para ahli tentang kebebasan 

berpendapat serta pengertian kebebasan berpendapat menurut undang-undang, 

diantaranya : 

a. John W Johnson, memberikan pengertian kebebasan berbicara dan 

kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa 

dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional.
110

 

b. Freedom of expression consists of two elements: the first is the freedom to 

seek, receive and impart information and ideas of allkinds, regardless of 

frontiers and the second is the right to choosethe means to do so. Thus the 

freedom of expression protects not onlythe substance of ideas and 

information, but also their form, theircarriers and the means of 

transmission and reception.
111

 

c. Artikel 10 paragraf (1) ketentuan freedom of expression dalam “The 

European Convention on Human Right” menyatakan : ―...applies not only 

to the content of information but also to the means oftransmission or 

reception since any restriction imposed on themeans necessarily interferes 
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with the right to receive and impartinformation.”112
 

d. Article 10 European Convention on Human Rights (ECHR) and 

Fundamental Freedom yang dibentuk tahun 1950 ini, kebebasan 

berkspresi diberikan restriksi (pembatasan) yaitu untuk kepentingan 

itegritas territorial, keamanan publik, pencegahan kekacauan dan 

kejahatan, mencegah pengungkapan infosrmasi yang dirahasiakan serta 

untuk menjaga otoritasdan kebebasan kekuasaan kehakiman. Lebih lanjut, 

dalam ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005, dalam Article 19 

paragraph (3) memberikan pembatasan atas kebebasan pada Article 19 

paragraph (2) tersebut, yaitu pembatasan oleh hukum dan kepentingan 

sosial : (a) untuk menjunjung tinggi hak-hak dan reputasi manusia lainnya 

; (b) untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum dan 

kesehatan publik dan moral public (The exercise of the ridghts provided 

for in paragraph 2 0f this article carries with it special duties and 

responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but 

these shall only be such as are provided by law and are necessary : (a) for 

respect of the rights or reputations of others; (b) for the protection of 

national security or of public order (order public), or of public health or 

morals).
113

 

e. Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus 

dipenuhi oleh sebuah Negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap 
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empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, 

kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila 

rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat maka itu 

pertanda tidak adanya demokrasi.
114

 

f. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 pengertian tentang 

―Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara 

untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara 

bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku‖.
115

 

Kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, 

jelaslah bahwa freedom of expression tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, 

termasuk penyaluran atas kebebasan berpendapat itu sendiri, juga tidak dapat 

dikurangi. Bahkan dalam Artikel 10 Paragraf (1) ketentuan freedom of expression 

dalam “The European Convention on Human Right” menyatakan dengan tegas 

bahwa kebebasan berpendapat yang dimaksud juga mencakup dua dimensi, yakni 

pengertian dan sekaligus bentuknya. Hal ini kemudian yang ditegaskan oleh 

Artikel 19 paragraf (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik bahwa ide-ide 

dan informasi dapat diterima (received) atau ditransmisikan (transmitted) secara 

lisan atau tulisan tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang 

dipilih oleh komunikan atau penerima informasi. 
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2.2.2. Bentuk Bentuk Kebebasan Berpendapat 

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No 9 Tahun 1998 disebutkan :  

“Setiap warga Negara secara perseorangan atau kelompok bebas 

menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab 

berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, 

Macam-macam bentuk mengemukakan pendapat :
116

 

a. Unjuk rasa atau Demokrasi 

Yaitu kegiatan yang dilakukan orang untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan 

atau tulisan secara demonstrative di muka umum.
117

 

b. Pawai 

Yaitu cara mengemukakan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
118

 

c. Rapat Umum 

Yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat 

dengan tema tertentu.
119

 

d. Mimbar Bebas 

Yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara 

bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
120

 

f. Pidato 

Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk 

menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato 

biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan 
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tentang suatu hal/peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato 

merupakan salah satu teori dari pelajaran bahasa indonesia.
121

 

g. Iklan 

Iklan atau dalam bahasa Indonesia formalnya pariwara adalah promosi benda 

seperti barang, jasa, tempat usaha, dan ide yang harus dibayar oleh sebuah 

sponsor. Manajemen pemasaran melihat iklan sebagai bagian dari strategi promosi 

secara keseluruhan. Komponen lainnya dari promosi termasuk publisitas, 

hubungan masyarakat, penjualan, dan promosi penjualan.
122

 

2.2.3. Dasar hukum kebebasan berpendapat di Indonesia 

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan seperti dalam : 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

a) Pasal 28 menyatakan : 

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 

lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang - undang.“ 

b) Pasal 28 E ayat (2) : 

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.“ 

c) Pasal 28 E ayat (3) : 

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat.“ 

d) Pasal 28 F : 

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 
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mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.“ 

2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa: 

“setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas 

menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab 

berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.“ 

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 4 

menyebutkan :  

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 

siapapun” 

Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa 

“setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan 

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau 

tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan 

nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan 

Negara.” 

Pasal 24 ayat (1) bahwa : 

 “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk 

maksud-maksud damai”. 

Pasal 25 menyebutkan bahwa : 

 “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, 

termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan”. 

 

Pasal 29 ayat (1) yaitu : 

1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan hak miliknya  

2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia 

pribadi di mana saja ia berada. 
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Pasal 32 yaitu : 

“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk 

hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, 

kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

4. UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 menyebutkan bahwa : 
1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.  

2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau 

pelarangan penyiaran.  

3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak 

mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, 

wartawan mempunyai Hak Tolak.  

5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant 

On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil 

dan Politik). Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-

hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab Undang- Undang ini 

meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil 

dan Politik. Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Kovenan Internasional 

Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang - Undang No. 12 Tahun 

2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam 

Undang-Undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan menyatakan 

pendapat diatur dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 yang menyatakan; 

―setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 

1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk 

menyatakan pendapat; 

Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan 

informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan - pembatasan secara 

lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain 

sesuai dengan pilihannya. 
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2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana 

Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut ― Nullum Delicttum 

Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale‖, yang pada intinya menyatakan bahwa 

tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang – 

undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum 

dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-

undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.
123

 

Guna memahami lebih jauh tentang, pidana, hukum dan hukum pidana 

maka perlu dicermati definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, 

diantaranya adalah : 

1) Sudarto, tentang pidana, beliau menyatakan pidana adalah penderitaan yang 

sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 

syarat – syarat tertentu itu.
124

 

2) Simorangkir, merumuskan definisi hukum, sebagai peraturan – peraturan yang 

bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat, yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran 

mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu 

dengan hukuman yang tertentu.
125

 

3) Chaerudin, memberikan definisi hukum pidana yaitu sebagai berikut: 

                                                           
123 Sudarto, Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1975,  hlm 7. 
124

 Ibid 
125

 Simorangkir, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1962, hlm. 6. 
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a) Hukum pidana adalah hukum sanksi, denfisi ini diberikan berdasarkan ciri 

yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan 

hukum lain. 

b) Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai 

perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. 

c) Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai : 

1. Perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi    

pelanggannya. 

2. Dalam keadaan apa terhadap pelanggar dapat dijatuhi hukuman 

3. Bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.
126

 

Definisi tersebut di atas, dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat 

dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, antara 

hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata 

nilai (value) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu 

dan seterusnya. 

Dengan demikian norma dan sanksi sama – sama merujuk kepada tata 

nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus 

ditaati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. 

Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang 

dianggap suatu nilai dapat ditaati. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. 

Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang 

mengandung sanksi. Seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah 
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 Sudarto Op.cit,  hlm. 10. 
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melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau 

tindak kejahatan. 

Pengertian tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa 

Belanda strafbaar feit, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang 

dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-

undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan 

yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.46 

Untuk lebih mengetahui mengenai pengertian dari strafbaar feit, maka Simons 

menerangkan bahwa: 

―Strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang 

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.‖
127

 

Sedangkan Van Hamel merumuskan pengertian strafbaar feit sebagai 

berikut:48 

―strafbaar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-

undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan.‖ 

Jika melihat pengertian-pengertian tersebut maka terdapat pokok-pokok 

sebagai berikut:
128

 

1) Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, yaitu kelakuan 

atau tingkah laku. 

                                                           
127 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 

Jakarta, 1983,  hlm 54 
128 Ibid. 
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2) Bahwa pengertian stafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan 

orang yang mengadakan kelakuan tersebut. 

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, sehingga 

antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian tersebut, ada hubungan 

yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.
129

 Kejadian tidak 

dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat 

diancam pidana, jika bukan karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. 

Wirjono Projodikoro yang menggunakan istilah tindak pidana, 

menyebutkan bahwa:
130

 

“Tindak pidana digolongkan menjadi tindak pidana materil dan formal, 

yang didasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh 

pembentuk Undang-undang. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan 

dalam suatu ketentuan hukum pidana (straafbepaling) dirumuskan sebagai 

perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan 

wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini di kalangan ilmu 

pengetahuan hukum dinamakan “tindak pidana materil” (materiel delict). 

Apabila tindak pidana yang dimaksudkan, dirumuskan sebagai wujud 

perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, 

maka ini adalah “tindak pidana formal” (formeel delict). 

Sehubungan dengan semua norma yang disertai ancaman pidana 

bermaksud untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentingan individu (hukum 

perdata) atau kepentingan Negara (hukum tata usaha negara), maka pelanggaran 

norma itu selalu menyebutkan kerugian pada kepentingan itu. Maka dapat 

dikatakan, bahwa semua tindak pidana selalu mengakibatkan suatu hal yang tidak 

baik. Jadi bagaimanapun cara perumusannya dalam ketentuan hukum pidana, 

setiap tindak pidana mengakibatkan kerugian pada suatu kepentingan. Menurut 

Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
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pidana barang siapa yang melakukan.
131

 Dilain kesempatan juga beliau 

mengatakan, suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh 

hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur 

hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah 

dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah ―perbuatan‖ saja. 

Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan 

akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak 

melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan 

perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan 

menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang-undang.
132

 

2.3.2. Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik  

Bahasa Inggris dibedakan antara penghinaan dan pencemaran nama baik, 

yaitu defamation adalah sebagai penghinaan, dan slander sebagai pencemaran 

nama baik. Namun dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara keduanya, 

karena antara keduanya juga memiliki kaitan yang sangat erat. Penafsiran para 

ahli hukum seperti Wirjono Projodikoro mendefinisikan penghinaan sebagai suatu 

perbuatan yang menyerang ―kehormatan‖ atau ―nama baik‖ seseorang.
133

  

Maka yang dimaksud dengan ―kehormatan‖ adalah sesuatu yang 

disandarkan atas harga diri atau martabat manusia, yang bersandar pada tata susila 

karena kehormatan adalah merupakan nilai dari pada manusia. Dengan demikian 

setiap orang dapat dikatakan memiliki kehormatan yang bersandar pada dirinya 

                                                           
131 Moeljatno, Op.cit, hlm 11 
132

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 155 
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 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit,  hlm 50. 
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sebagai manusia. Sehingga yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap 

kehormatan adalah yang bertalian dengan harga diri atau martabat yang 

disandarkan pada tata susila yang bersumber pada nilai-nilai susila manusia. 

Adapun yang dimaksud dengan ―nama baik‖ adalah kehormatan yang diberikan 

kepada seorang oleh masyarakat berhubungan dengan kedudukannya di 

masyarakat, dengan demikian yang dimaksud dengan ―nama baik‖ selalu 

ditujukan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan atau kedudukan tinggi 

di masyarakat. 

Delik penghinaan atau pencemaran nama baik, secara khusus, diatur di 

dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas 

12 pasal, yakni Pasal 310 sampai Pasal 321. Tindak kejahatan ―menghina‖, 

menurut R. Soesilo adalah tindakan menyerang kehormatan dan nama baik 

seseorang. Akibatnya yang diserang merasa malu.
134

  

Sementara itu Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno 

adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh 

suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu 

diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya 

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan 

ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan 

orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang 

                                                           
134 It. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap 

Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1991, hlm 22. 

repository.unisba.ac.id



74 

 

satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika 

yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak 

karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.
135

 

2.3.3. Pencemaran Nama Baik Menurut Ketentuan Kitab Undang – 

Undang Hukum Pidana 

Tindak pidana pencemaran Nama Baik lebih khusus lagi diatur dalam 

Pasal 310 KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP 

dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 

1) Menista 

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud 

yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, akan dihukum karena menista, 

dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda 

sebanyak- banyaknya Rp. 4.500,” 

Unsur-unsur kejahatan menista seperti yang diatur di dalam Pasal 310 ayat 

(1) KUHP adalah: 

a) Barang Siapa 

Yang dimaksud dengan rumusan unsur tersebut adalah manusia atau siapa 

yang dapat dipidana menurut hukum pidana apabila terdapat perbuatan-perbuatan 

yang dilarang yang menjadi subjek hukum pidana, yaitu setiap orang yang dapat 

menyadari setiap perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

setiap perbuatannya tersebut. Dengan demikian badan hukum tidak dapat dipidana 

karena bukan subjek hukum pidana. Akan tetapi Andi Hamzah berpendapat bahwa 

pengurus badan hukum tersebut dapat di pidana, kecuali mereka dapat 

membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Mardjono menambahkan badan 
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hukum adalah subjek hukum akan tetapi pertanggungjawabannya diserahkan pada 

pengurusnya. 

b) Dengan Maksud atau Dengan Sengaja 

Memorie van Toelichting atau memori penjelasan mengenai pembentukan 

undang-undang hukum pidana, mengartikan sengaja dengan suatu perbuatan yang 

dikehendaki dan diketahui atau dikenal dengan “willens en wettens”. Lebih lanjut 

dalam Memorie van Toelitchting, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan 

mengetahui, yang kemudian didefinisikan bahwa arti menghendaki adalah 

kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan mengetahui diartikan 

sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat 

menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Moeljatno menambahkan, 

untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, maka: 

a. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu bahwa perbuatan itu sesuai dengan 

motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. 

b. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin 

terdakwa.
136

 

Hal ini untuk menunjukkan adanya perbuatan sengaja diperlukan pedoman 

tertentu yang dapat ditemukan salah satunya pada pendapat Moeljatno sebagai 

berikut. Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih 

memuaskan saya, karena di dalam kehendak dengan sendirinya diliputi 

pengetahuan. Sebab untuk mengkehendaki sesuatu seseorang harus terlebih 

dahulu sudah memiliki pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tetapi apa 
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yang diketahui oleh seseorang belum tentu juga dikendaki olehnya, lagi pula 

kehendak merupakan arah, maksud, dan tujuan, hal mana berhubungan dengan 

motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekuensinya 

ialah bahwa untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh 

terdakwa: 

1) Harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan motifnya 

untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai; 

2) Antara motif, perbuatan dan tujuan, harus ada hubungan kausal dengan 

batin terdakwa.‖
137

 

Penghinaan mempunyai dua sifat, yaitu sifat objektif dan sifat subjektif,  

ukuran suatu sifat objektif dari penghinaan jika yang diserang adalah ―nama baik‖ 

yakni sampai dimana nama baik seseorang tersebut menurun di mata khalayak 

ramai akibat perbuatan tersebut. Sifat subjektif dari penghinaan dapat dilihat jika 

yang diserang adalah ―kehormatan seseorang.‖ Disebut subjektif karena setiap 

orang mempunyai rasa kehormatan yang berlainan, hal ini yang menyebabkan 

pengusut, penuntut umum, dan pemutus perkara tidak mempunyai patokan untuk 

menentukan kapan suatu penghinaan dapat terjadi.
138

 

c) Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduh 

Sesuatu Hal  

Sehubungan dengan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa substansi 

dari sifat penghinaan maka kita akan menemukan bahwa dalam  perbuatan 
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pencemaran nama baik atau penghinaan terdapat sifat obyektif dan sifat 

subyektif.80 Ukuran suatu sifat objektif dari suatu penghinaan yang digunakan 

oleh Wirjono Prodjodikoro adalah jika yang diserang adalah ―nama baik‖ 

seseorang, yakni sampai dimana nama baik orang tersebut menjadi menurun atau 

tercemar di mata khalayak ramai akibat perbuatan atau yang dirasakan sebagai 

serangan tersebut. 

Sifat subjektif dari pencemaran nama baik atau penghinaan dapat dilihat 

jika yang diserang adalah ―kehormatan‖ seseorang. Disebut subjektif karena 

walaupun setiap orang memiliki kehormatan yang bersandar pada nilainya sebagai 

masnusia, namun rasa kehormatan pada setiap orang berbeda atau berlainan. Hal 

ini tergantung pada sensitifitas dari setiap pribadi. Sehingga hal tersebut juga yang 

menyebabkan aparat hukum dan penegak keadilan kesulitan menentukan patokan 

atau acuan kapan suatu pencemaran nama baik atau penghinaan terjadi.  

Akibat tidak adanya acuan atau patokan untuk menentukan kapan suatu 

pencemaran nama baik atau penghinaan terjadi, dimungkinkan terjadinya situasi 

dimana seseorang mengadukan orang lain telah melakukan pencemaran nama baik 

atau penghinaan terhadap kehormatannya atas pernyataan yang dikeluarkan atau 

perbuatan yang dilakukan orang tersebut, walaupun sebenarnya dia tidak merasa 

dicemarkan nama baiknya. Akan tetapi dikarenakan adanya suatu kepentingan 

agar orang lain tersebut dihukum karena rasa tidak suka atau permasalahan pribadi 

dengan orang tersebut. 

d) Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui Umum 
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Unsur di muka umum dalam pandangan masyarakat adalah selalu di 

hadapan orang banyak. Menurut R. Soesilo, pengertian di muka umum artinya 

satu perbuatan harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi 

oleh orang banyak misalnya di pinggir jalan, di bioskop, dan di pasar.
139

 Menurut 

Wirjono Prodjodikoro pengertian di muka umum tidak perlu diartikan ditempat 

umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri oleh 

banyak orang. Sebaliknya apabila penghinaan diucapkan di tempat umum, tetapi 

hanya ada seorang saja dimana orang tersebut bukanlah orang yang dihina dan 

perbuatan atau perkataan tersebut tidak dimaksudkan untuk disampaikan kepada 

orang yang dihina maka tidak ada perbuatan penghinaan dalam hal ini. 

Sedangkan unsur ―dengan maksud supaya hal itu diketahui umum‖ 

diartikan berbeda dengan unsur di muka umum yang telah diuraikan di atas. Unsur 

―dengan maksud supaya hal itu diketahui umum‖ tidak perlu dibuktikan bahwa 

perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau di hadapan orang banyak atau 

dihadapan orang lain selain dirinya, melainkan hanya cukup dengan membuktikan 

bahwa perbuatan tersebut bertujuan atau dilakukan dengan maksud diketahui oleh 

orang banyak atau masyarakat umum. 

2) Menista dengan tulisan 

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 

dipertunjukkan pada umum, atau ditempelkan, maka yang berbuat itu 

dihukum karena menista dengan tulisan denganhukuman penjara selama -

lamanya satu tahun empat bulan dandenda sebanyak- banyaknya Rp 4500,” 

Unsur-unsur kejahatan menista sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 

ayat (2) KUHP, yaitu keseluruhan unsur-unsur yang terdapat pada tindak 
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kejahatan menista dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ditambah satu unsur lagi, yaitu 

unsur dengan tulisan atau gambar tulisan yang terdiri dari dari rangkaian kata-kata 

yang menjadi kalimat itu mewakili isi pikiran dari orang yang menuliskan kata-

kata tersebut dengan kata in mewakili maksud dari orang yang menuliskan.82 Jika 

suatu tulisan yang isinya mencemarkan nama baik atau menghina tersebut dilihat 

dan diketahui orang banyak (keadaan) dan di tempat umum (faktor tempat) maka 

orang tersebut dapat dikenakan tindak pidana pencemaran nama baik yang 

dilakukan melalui tulisan dan diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. 

Hal lain bisa terjadi yakni tulisan itu dimaksudkan untuk menghina namun 

yang mengetahui adanya tulisan itu hanya seorang saja dan memang tulisan itu 

ditujukan dan atau diberitahukan kepada orang yang bukan sasaran penghinaan 

dan tulisan itu kemudian disampaikan kepada orang yang dihina maka orang yang 

membuat tulisan itu tidak dihukum. Jika dihubungkan dengan alat-alat bukti maka 

tulisan-tulisan jika dimasukkan dalam bentuk surat maka harus ada tandatangan 

dari pelaku. 

2.3.4. Pencemaran Nama Baik Menurut Ketentuan Undang – 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik 

Terkait paparan diatas mengenai penjelasan unsur-unsur pencemaran nama 

baik dalam KUHP, maka pecemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE; 

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak medistribusikan dan/atau 

mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik " 
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Apabila dilihat berdasarkan unsur pentingnya, akan diperoleh penjelasan 

sebagai berikut; 

a) Unsur setiap orang. 

Pengertian setiap orang disini, selain ditafsirkan sebagai individu, juga 

badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Misalnya PT, Yayasan, Koperasi dan sebagainya.
140

 

b) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. 

Menurut keterangan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri 

Hukum dan HAM Republik Indonesia pada keterangan dipersidangan di 

Mahkamah Konstitusi, unsur dengan sengaja diartikan sebagai ―pelaku 

harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau 

mentransimisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronika dan.atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa 

Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.‖ Sementara unsur tanpa hak 

dalam kesempatan yang sama juga diartika sebagai perumusan sifat 

melawan hukum yang dapat diartikan bertentagan dengan hukum dan 

bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 2/PUU-VII/2009 

menyatakan
141

: 

“Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan 

yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh 
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penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku 

“menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya 

dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki 

dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau 

“mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak 

merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak 

dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.“ 

c) Unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya. 

Pengertian mendistribusikan tidak diberikan penjelasan dalam UU, dimana 

dapat diasumsikan maksudnya adalah membuat sesuatu dapat diakses 

sehingga dapat terdsitribusi. Pengertian mentransimisikan juga tidak 

dijelaskan dalam UU dimana mungkin hal ini berkaitan dengan istilah 

teknis. Sedangkan pengertian akses adalah kegiatan melakukan interaksi 

dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
142

 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari distribusi 

adalah ―penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau 

ke beberapa tempat‖sedangkan kata merntransmisikan diartikan sebagai 

mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang 

lain (benda lain). Hal ini kemudian menjadi problematik karena istilah-

istilah teknis yang dalam prakteknya tidak sama antara dengan dunia 

Teknologi Informasi dengan dunia nyata.
143
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d) Unsur ―memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik‖ 

Pengertian terhadap suatu pendapat atau informasi yang memiliki muatan 

penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan suatu pengertian yang 

sangat subjektif, sehingga parameter dan patokan dalam ketentuan ini 

masih sangat luas. Batasan seperti apa yang dapat dikatakan bahwa 

pendapat seseorang tersebut dapat dikatakan menghina atau mencemarkan 

nama baik seseorang. Jika dalam Bab XVI KUHP terdapat banyak 

penggolongan dan jenis-jenis dari muatan penghinaan dan pencemaran 

nama baik.
144
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