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ABSTRAK 

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELKTRONIK 

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 384/PID.SUS/2015/PN.MTR) 

Baiq Mely Candra 

D1A014047 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan untuk 

mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan 

pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan 

Pendekatan Kasus. Penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Nomor 

384/Pid.Sus/2015/PN.Mtr penyusun mendapatkan hasil, bahwa dalam penerapan 

pidana hakim menjatuhkan pidana yang sangat ringan dari ancaman pidana dalam 

ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim dalam pertimbangannya, 

mempertimbangkan dari besar dan kecilnya kesalahan pelaku, kondisi pelaku, 

kemampuan bertanggung jawab pelaku, dan hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan pidana. 

Kata kunci : Pencemaran Nama Baik 

ABSTRACT 

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINTS PERPETRATORS 

DEFAMATION THROUGH ELECTRONIC MEDIA 

(STUDY CASE DECISION NUMBER 384/Pid.Sus/2015/PN.Mtr) 

Baiq Mely Candra 

D1A014047 

This study aims to know the application of criminal sanctions against perpetrators 

Defamation through electronic media and to know the judge consideration in 

sentencing to a perpetrato. The methode used is a normative legal research 

methods, with the approach of Regulation Legislation, Conseptual Approach and 

Case Approach. From research conducted on the Decision No. 

384/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, the author gets the following results that in the 

application of criminal the judge give punishment is very light from the threat of 

punishment in provisions of the article 45 verse (1) Legislation No. 11 of 2008 

abaout Information and Electronic Transactions. The judge in his judgment, 

considering the size and magnitude of the perpetrator’s error, condition of 

perpetrator, the responsible abilities of the offender, and criminal and 

incriminating matters. 

Key word : Defamation   
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I. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku dan peradaban 

masyarakat secara global, aktivitas masyarakat sudah dimanjakan dengan 

teknologi internet yang memberikan kepraktisan dalam interaksi dan 

komunikasi. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia 

menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial secara 

signifikan berlangsung demikian cepat, sehingga dapat dikatakan teknologi 

informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua karena selain 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan 

peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan 

hukum.
1
  

Kebebasan dalam mengeluarakan pendapat, ide, gagasan, dan pikiran 

yang dilakukan melalui aplikasi internet seperti media sosial facebook 

membuat sebagian orang menjadi terlalu bebas dan tidak mengetahui batasan-

batasannya sehingga dalam memberikan kritikan kepada seseorang atau 

lembaga pemerintah seringkali berujung pada pencemaran nama baik. 

Pencemaran nama baik melalui media elektronik ini diatur dalam Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3). Oleh karena 

dalam undang-undang yang lama tidak diatur secara jelas terkait tindak 

                                                           
       

1
Budi Suhariyanto. “Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan 

dan Celah Hukumnya”,  Ed. 1, Cet.3, Jakarta : Rajawali Pers 2014. Hlm.  2 
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pidana pencemaran nama baik melalui media eletronik sehingga 

menimbulkan permasalahan pada penerapannya.  

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk mencapai tujuan dalam 

penelitian ini maka penyusun merumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana 

penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama 

baik melalui media elektronik Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.MTR ? 

Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media 

elektronik Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.MTR ? 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif yaitu penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan 

bahan hukum melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan 

hukum dilakukan dengan membaca, mengkaji, melihat, mendengar maupun 

penelusuran internet, dengan menggunakan metode pendekatan yaitu : 

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan 

Pendekatan Kasus, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan yaitu 

dengan Penafsiran Sistematis, Penafsiran Autentik, dan Penafsiran 

Gramatikal kemudian menarik kesimpulan yang disusun secara deduktif yaitu 

menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat 

khusus. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah : Pertama, 

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama 

baik melalui media elektronik Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, 
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berdasarkan surat dakwaan, tuntutan dan putusan hakim perbuatan terdakwa 

telah melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam penerapannya telah 

sesuai dengan yang didakwakan jaksa dimana hakim menjatuhkan hukuman 

10 bulan penjara kepada terdakwa. Kedua,  Dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama 

baik melalui media elektronik Putusan Nomor 384/Pid.Sus/PN.Mtr, 

menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran 

nama baik melalui media elektronik yaitu dengan menggunakan 

pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Non Yuridis berupa Pertimbangan 

Fakta dan Pertimbangan terhadap kondisi terdakwa. Hakim terlebih dahulu 

akan menarik fakta-fakta yang timbul di persidangan yakni dari keterangan 

saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti elektronik yang diajukan dan 

diperiksa di persidangan, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut 

hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa 

sehingga putusan hakim tersebut telah memenuhi yang diisyaratkan oleh 

undang-undang. 
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II. PEMBAHASAN 

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

Melalui Media Elektronik Pada Putusan No. 384/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. 

Hukum pidana menurut R. Soesilo adalah bagian dari keseluruhan hukum 

yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 

untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal 

apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan 

atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara 

bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang 

disangka telah melanggar larangan tersebut.
2
 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

baik secara sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang atau lebih yang dapat  

dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai suatu 

perbuatan yang dapat dihukum. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ialah tindak pidana penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310. Pencemaran nama baik 

terbagi kedalam beberapa bagian yaitu secara lisan yakni pencemaran nama baik 

yang diucapkan, dan secara tertulis yakni pencemaran yang dilakukan melalui 

tulisan. Bahwa dalam pencemaran nama baik, terdapat beberapa catatan penting di 

dalamnya, yaitu delik pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat 

                                                           
2
 Moeljatno , “Asas-Asas Hukum Pidana”, cet. 9, Jakarta: Rineka Cipts, 2015, hlm 1. 
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subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada 

pihak yang diserang nama baiknya.
3
 Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 

KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas/lepas dari segala tuntutan 

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4
 

Putusan hakim dalam perkara Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.Mtr yang 

dalam kasusnya seorang yang bernama Furqan Ermansyah  memposting sebuah 

video di group media social Facebook sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda-

beda. Postingan tersebut tentang Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) 

NTB yang pada pokoknya tentang Promosi Pribadi Ketua BPPD NTB, Perbedaan 

Boarding Pass tiket pesawat antara pengurus BPPD NTB dan Sales Manager, dan 

pernyataan korupsi terhadap Ketua BPPD NTB yang pada akhirnya memicu opini 

publik yang tidak obyektif. Postingan tersebut dituangkan ke dalam bentuk 

postingan dokumen elektronik yang disebarkan ke Group Facebook Forum 

Diskusi Membangun NTB. Namun setelah Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD 

NTB mengetahui hal tersebut ia berpendapat bahwa apa yang diasumsikan oleh 

Furqan tersebut tidak benar, sehingga ia tidak nyaman dan keberatan terhadap 

postingan Furqan terkait dirinya yang diduga Korupsi. Pada akhirnya ia 

melaporkan perbuatan Furqan kepada pihak yang berwajib dan diproses sampai ke 

pengadilan. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Furqan Ermansyah didakwa 

telah terdakwa bernama FURQAN ERMANSYAH didakwa telah melanggar 

                                                           
3
Armansyah, “Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Sebagai Fenomena Kebebasan 

Bersosialmedia Dalam Perspektif Cybercrime”. .Jurnal Hukum Jatiswara 
4
 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 butir 11 
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Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Adapun Pasal 27 ayat (3) berbunyi : 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. Dalam 

tuntutan pidana, jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana 

penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan kota. 

Berdasarkan putusan hakim No. 384/Pid.Sus/2015/PN.Mtr pada point 

pertama menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan 

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Adapun koreksi penyusun pada 

putusan point pertama ini ialah hakim mencantumkan kata “informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik”. Padahal dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 

ketentuan umum memberikan perbedaan pengertian antara informasi elektronik 

dan dokumen elektronik. 

Putusan pada point kedua hakim menjatuhkan pidana penjara kepada 

terdakwa Furqan Ermansyah selama 10 (sepuluh) bulan. Penerapan pidana 10 

bulan oleh hakim ternyata tidak sama dengan yang dituntut oleh jaksa penuntut 

umum. Penjatuhan pidana 10 bulan oleh hakim menurut penyusun tergolong 
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sangat ringan dari ancaman pidana 6 tahun sebagaimana Pasal 45 ayat (1). 

Apabila melihat kembali dakwaan jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa 

sangat merugikan pihak korban, maka seharusnya terdakwa dijatuhkan pidana 

yang lebih berat. Namun atas dasar pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta, dan 

pertimbangan non yuridis hakim dalam persidangan dan pada akhirnya hakim 

menjatuhkan pidana ringan. Penjatuhan pidana pada perkara ini hakim 

memandang pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan atas 

kesalahan terdakwa tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk 

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Pemidanaan ditujukan untuk 

memperbaiki terdakwa menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi lagi 

kejahatannya, selain itu pemidanaan bertujuan untuk mencegah timbulnya 

kejahatan. 

Putusan pada point tiga hakim menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada 

terdakwa tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim 

yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana 

melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 

berakhir. Dengan kata lain pada point tersebut hakim menetapkan pidana 

percobaan sebagaimana Pasal 14a KUHP. Penetapan pidana percobaan kepada 

terdakwa dalam hal ini penyusun sependapat karena pada dasarnya penjara 

bukanlah jaminan untuk memperbaiki orang yang telah melakukan kesalahan. 

Melihat dari segi pertimbangan hal-hal yang meringankan, pertama terdakwa 

belum pernah dihukum, bagi orang yang belum pernah dihukum maka penjara 

dapat memberikan peluang orang menjadi lebih buruk karena. Apabila terdakwa 
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bisa memperbaiki diri melalui kesadarannya maka terdakwa tidak perlu untuk 

dipenjara. Kedua, terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatannya lagi, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut 

dapat dikatakan sebagai kekhilafan semata. Ketiga, terdakwa dan korban sudah 

melakukan perdamaian, dengan adanya pemaafan dari pihak korban dapat 

memberikan kesempatan bagi  terdakwa untuk berusaha memperbaiki dirinya dan 

akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Dengan diterapkannya pidana percobaan 

dapat mengurangi over kapasitas sel penjara untuk menghindari peluang kaburnya 

terpidana lain, selain itu dapat mengurangi beban pemerintah, serta polisi tidak 

perlu memberikan makanan. 

 

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Putusan 

Pengadilan Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.MTR. 

Pemidanaan adalah suatu proses dan sebelum proses itu berjalan peranan 

hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat 

dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus 

tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang 

mempengaruhinya yaitu yang bisa diapakai sebagai bahan prtimbangan untuk 

menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar 

Undang-Undang. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan Hakim 

yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang jelas, karena Hakim tetap 

bertanggung jawab atas penerapan dan putusan yang dibuatnya. 
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Pertimbangan hakim sangatlah penting untuk menentukan bersalah 

tidaknya terdakwa serta untuk mengetahui berat ringannya hukuman yang 

didasarkan pada fakta dan keyakinan hakim selama di persidangan. Pertimbangan 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi 

korban maupun bagi terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

dikategorikan menjadi 2 yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis 

kemudian didukung dengan pertimbangan fakta. 

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada 

faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah 

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Berdasarkan 

pertimbangan hakim pada perkara No. 384/Pid.Sus/2015/PN.Mtr sebagai dasar 

keyakinan ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa pertama-tama hakim 

merumuskan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur pasal 27 ayat (3) 

ialah diantaranya unsur setiap orang, adalah subjek hukum yang dapat dimintai 

pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. 

Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang adalah orang 

perseorangan baik Warga Neagara Indonesia, Warga Negara Asing maupun badan 

hukum.  
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Unsur dengan sengaja artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan 

dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau 

akibatnya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki 

perbuatannya dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang 

dilakukannya dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Unsur tanpa 

hak, adalah perbuatan yang tidak sesuai menurut hukum, pelaku tidak memiliki 

dasar (alas hak) yang sah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

perjanjian atau alas hak lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan 

kata lain perbuatan yang bersifat melawan hukum. 

Selanjutnya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud 

denan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai 

pihak melalui Sistem Elektronik. “Mentransmisikan” ialah mengirimkan 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu 

pihak lain melalui Sistem Elektronik. “Membuat dapat diakses” ialah semua 

perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem 

Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Pada saat pemeriksaan perkara 

hakim tidak menemukan pengertian tentang mendistribusi, mentransmisi, dan 

membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam 
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Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, oleh karena itu hakim dalam hal 

ini berpedoman pada keterangan ahli di persidangan. Selanjutnya untuk 

mengetahui pengertian dokumen elektronik maka dapat dilihat pada uraian Pasal 1 

angka 1 angka 4 : 

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 

foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, 

symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik 

adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 

diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 

optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 

melalui computer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas 

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau 

arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

 

Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, 

pengertian penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dilihat dalam 

rumusan pasal Pasal 310 KUHP sehingga didapat penjelasan bahwa menyerang 

kehormatan atau nama baik adalah merendahkan perasaan pribadi atau harga diri 

atau nama baik yaitu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada 

seseorang karena kedudukan dalam masyarakat. Menuduh adalah kata-kata secara 

logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan 

atas sesuatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh orang yang dituduh 

artinya perbuatan itu sesungguhnya tidak dilakukan oleh yang dituduh. 

Berdasarkan pertimbangan yuridis pada akhirnya hakim menyatakan 

terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 27 ayat (3) dan secara sah 
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serta meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan 

membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan 

pencemaran nama baik dan terdakwa patut dijatuhi sanksi pidana sebagai mana 

tuntutan jaksa penuntut umum. 

Pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan 

kepada terdakwa ialah melalui pertimbangan non yuridis. Pertimbanan non yuridis 

menitikberatkan pada kemampuan bertanggungjawab terdakwa, sifat baik dan 

buruk terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun 

kemampuan bertanggung jawab secara hukum terdakwa meliputi: 1) Terdakwa 

tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit (Pasal 44 KUHP), 2) 

Terdakwa bukan orang yang berusia di bawah 16 tahun (Pasal 45 KUHP), 3) 

Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak berada di bawah pengaruh daya 

paksa (Pasal 47 KUHP), 4) Terdakwa melakukan tindak pidana bukan karena 

melaksanakan perintah perundang-undangan (Pasal 50 KUHP). Mengenai 

pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana menunjukkan 

bahwa hakim menemukan lebih banyak hal-hal yang meringankan bagi terdakwa 

diantaranya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya 

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa dan korban sudah 

melakukan perdamaian. 

Pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang meringankan hukuman bagi 

terdakwa dalam praktek apabila ditemukan maka majelis hakim tidak akan 

memutus pidana maksimal terhadap terdakwa. Dalam menentukan berat 
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ringannya pidana pada perkara ini hakim akan mencari hal-hal yang meringankan 

bagi terdakwa, karena setiap pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan 

perbuatan yang dilakukan terdakwa. Pada putusan tersebut ada beberapa hal-hal 

yang meringankan pidana bagi terdakwa yakni terdakwa belum pernah dihukum, 

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatannya lagi, terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut penyusun 

sangatlah wajar bagi terdakwa dijatuhi pidana ringan yaitu pidana penjara 10 

bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun berakhir mengingat tujuan 

pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan balasan kepada terdakwa 

melainkan untuk memperbaiki terdakwa menjadi lebih baik lagi dan untuk 

mencegah timbulnya kejahatan lain. Penentuan berat ringannya pidana merupakan 

diskresi yang dimiliki oleh hakim. Seorang hakim dituntut untuk tetap 

professional dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili terutama 

ketika sedang menentukan takaran pidana, karena ukuran pidana akan menajadi 

tolok ukur rasa keadilan bagi para pihak. Dalam menjatuhkan pidana selain 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan, hakim juga diberi kebebasan 

untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati 

nuraninya.
5
 

 

 

                                                           
5
 Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan 

Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 104. 
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III. PENUTUP 

KESIMPULAN 

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik 

melalui media elektronik dalam putusan nomor 384/pid.sus/2015/PN.Mtr adalah 

hakim menerapkan pidana yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman 

pidana 6 tahun sebagaimana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan putusan ini dijatuhkan 

dengan pidana percobaan yaitu pidana 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun 

berakhir. Selain itu di dalam putusan terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 2.500. 

Dalam putusan No. 384/Pid.Sus/2015/PN.Mtr yang menjadi dasar 

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah pertimbangan 

yuridis yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 27 

ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, dan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan terhadap hal-hal 

yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal-hal yang memberatkan yaitu 

perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, selanjutnya hal-hal yang 

meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali 

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa dan 

korban sudah melakukan perdamaian. 
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SARAN 

Pada akhir penyusunan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, analisis 

putusan dan study kepustakaan yang digunakan, maka penyusun menyampaikan 

saran bahwa hakim dalam menerapkan pidana untuk kedepannya hendak lebih 

berhati-hati mengingat banyaknya kesulitan pada proses pembuktian tindak 

pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Berat ringannya 

hukuaman yang dijatuhkan hakim diharapkan dapat memberikan kesadaran pada 

diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memberikan 

pandangan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan media 

elektronik sehingga tida terjerumus ke dalam tindak pidana yang sama.  

Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim hendaknya terlebih 

dahulu mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, seharusnya 

hakim mencantumkan atau mengemukakan salah satu dari tiga tujuan pemidanaan 

yaitu teori absolut, teori relatif, atau teori gabungan. Kemudian 

mempertimbangkan keadaan terdakwa yakni sifat baik dan buruk terdakwa, serta 

motif perbuatan terdakwa. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana 

diharapkan dapat memberikan dampak pada pidana yang dijatuhkan, sehingga 

putusan tersebut dapat memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat. 
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