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PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  MEDIA SOSIAL 

(Studi kasus Putusan nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan Putusan nomor 

232/Pid.B/2010/PN.Kdl) 

 

Abstrak 

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, 

atau lebih lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. . 

Tindak pidana ini juga dapat dimasukan kedalam kejahatan dunia maya Hal itu 

diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik dan di dalam KUHP. Dalam penetapan putusan terkait 

pencemaran nama baik melalui media sosial harus memenuhi unsur-unsur dalam 

perkara pencemaran nama baik di media sosial. Sehingga hakim dalam 

memutuskan perkara nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan perkara nomor 

232/Pid.B/2010/PN.Kdl harus memenuhi unsur-unsur tersebut. 

 

Kata Kunci: pencemaran nama baik, media sosial, putusan hakim 

 

Abstract 

Defamation throught technolgical sophistication in the form of software or better 

known as defamation throught social media. This crime can also be incorporated 

into cyber crimes. It is regulated in article 27 paragraph 3 of law number 11 of 

2008 concerning information and electronic transactions and in the criminal code. 

In the determination of decisions related to defamation throught social media must 

meet the element in the case of defamation on social media. So the judge in 

deciding the case number 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr and case number 

232/Pid.B/2010/PN.Kdl must be fulfill these element. 

 

Keywords: defamation, social media, judge’s decision 

 

1. PENDAHULUAN 

Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi 

dimasyarakat, karena kemajuan teknologi. Istilah ini  yang dalam bahasa inggris 

sering kali diterjemahkan dengan defamation, artinya perbuatan yang 

membahayakan reputasi orang lain dengan dengan membuat pernyataan yang 

salah. Perilku pencemaran nama baik  merupakan suatu tindak pidana, yang 

pengaturannya dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP, tujuannya  

untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni 

kehormatan (eer) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (goeden naam). 

Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa 

nama baik. Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku 

penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. 
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Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, 

atau lebih lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media social. 

Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu 

ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi 

pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut.  

Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya 

ini dapat diterapkan dengan saksi pidana maupun penjara atapun denda sesuai 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Informasi elektronik yang memiliki 

muatan penghinaan ataupun mencemari nama baik ini merupakan sekumpulan 

data elektronik termasuk juga didalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, 

peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur 

pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan 

kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi pengguna media sosial facebook paling 

banyak menjadi sasaran UU ITE (56,5 persen) sedangakan sisanya mealui twitter, 

whatsapp, Youtube, bahkan petisi online, yang menyebabkan konten di media 

sosial itu dikatakan sebuah pencemaraan nama baik. Pertama, adanya kejelasan 

identitas sesorang yang dicemarkan. Kedua, identitas itu berupa foto, user name, 

riwayat hidup yang menyangkut seseorang. ketiga, identitas yang kalaupun bukan 

asli namun diketahui masyarakat umum merujuk kepada kepada identitas korban 

bukan orang lain. 

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas maka penulis dapat mengikat 

dua rumusan masalah guna dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana 

pengaturan  perilaku pencemaran nama baik sebagai tindak pidana dalam hukum 

pidana positif Indonesia? 2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencemaran 

nama baik melalui media sosial khususnya bentuk sifat melawan hukumnya  

dalam Putusan nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan Putusan nomor 

232/Pid.B/2010/PN.Kdl sesuai dalam UU ITE ?  

 

2. METODE 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif atau doktrinal dan jenis 

penelitian ini adalah  diskriptif normatif yaitu mendekripsikan peraturan hukum 

pidana positif tentang pencemaran nama baik untuk menjelaskan putusan hakim 
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tentang pencemaran nama baik yaitu putusan nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan 

Putusan nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl dari aspek unsur-unsur perbuatan dan 

bentuk sifat melawan hukumnya. Data penelitian ini adalah data sekunder dalam 

bentuk 1. Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang Dasar tahun 1945, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi serta Transaksi elektronik. 2. Bahan hukum sekunder berupa Bahan-

bahan buku pustaka berupa karya ilmiah, Buku literatur, Jurnal maupun informasi 

yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian. Metode Analisis data 

penelitian ini penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif 

kualitatif yaitu menjelaskan dan menafsirkan data  berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan, asas-asas, norma-norma, teori atau doktrin ilmu hukum 

khususnya dalam pidana.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaturan  Perilaku Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana 

dalam Hukum Pidana Positif Indonesia. 

Pencemaran nama baik di dalam KUHP disebut sebagai bisa disebut juga 

kejahatan penghinaan. Dalam hal ini Kejahatan penghinaan dapat dibedakan 

menjadi: penghinaan umum diatur dalam bab XVI buku II dan penghinaan khusus 

tersebar diluar bab XVI buku II. Macam-macam bentuk penghinaan yang diatur 

dalam KUHP ada 2 yaitu, penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan 

Umum di dalam KUHP: Pencemaran/penistaan (pasal 310 ayat 1) KUHP, dapat 

disebut pencemaran lisan. 

Pasal 310 ayat (1) ini menyatakan : 

“barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang 

dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah” 

 

Pencemaran/penistaan tertulis (pasal 310 ayat 2) KUHP. Pasal 310 ayat (2) 

ini menyatakan: 

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena 
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pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” 

 

Fitnah (pasal 311 ayat (1)  KUHP).  Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan 

tentang fitnah sebagai berikut 

“barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, 

dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak 

dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya 

tidak benar dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara 

selama lamanya empat tahun” 

 

Selain Pasal-pasal diatas ada juga Penghinaan ringan (pasal 315 KUHP), 

Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), Menimbulkan prasangka palsu (pasal 318 

KUHP), Penghinaan mengenai orang yang meninggal (pasal 320,321 KUHP). 

Penghinaan khusus didalam KUHP. Penghinaan terhadap presiden atau wakil 

presiden (Pasal 134, 137 KUHP).  Pasal 134 KUHP menyatakan bahwa : 

“penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden 

diancam dengn pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” 

 

Pasal 137 KUHP menyatakan bahwa : 

“(1) barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, menempelkan dimuka 

umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden dan 

wakil presiden dengan maksud bahwa isi penghinaan diketahui atau lebih 

diketahui oleh umum, diancam dengan pidana paling lama satu tahun 

empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah” 

“(2) apabila yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan 

pencariannya dan saat itubelum lewat dua tahun sejak adanya 

pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka 

terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencariannya tersebut” 

 

Penghinaan terhadap kepala negara sahabat dan wakil kepala negara 

sahabat (Pasal 142, 144 KUHP). Pasal 142 KUHP menyatakan: 

“Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala 

negara sahabat, diancam dengan pidana pidana penjara paling lama lima 

tahun atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” 

 

Pasal 144 KUHP menyatakan : 

(1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan 

dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap 

raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara 
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asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya 

penghinaan itudiektahu atau lebih diketahui oleh umum, diancam 

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 

(2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan 

pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada 

peidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat 

dilarang menjalankan pencariannya tersebut.” 

 

Penghinaan mengenai bendera kebangsaan dan lambang negara RI (Pasal 

154a KUHP). Pasal 154a menyatakan:  

“Barangsiapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan 

Lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh lima ribu 

rupiah” 

Selain Pasal-Pasal di atas ada juga Penghinaan mengenai bendera 

kebangsaan negara sahabat (Pasal 142a KUHP), Penghinaan terhadap 

pemerintahan republik Indonesia (Pasal 154 dan 155 KUHP), Penghinaan 

terhadap penduduk Indonesia golongan tertentu (Pasal 156 dan 157 KUHP), 

Penghinaan terhadap yang berhubungan dengan agama (Pasal 156a, 177 angka 1 

dan 2 dan pasal 503 KUHP), Penghinaan terhadap penguasa dan badan umum 

(Pasal 207 dan 208 KUHP) 

Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE pengaturan 

mengenai pengaturan pencemaran nama baik khususnya melalui media sosial 

diatur dalam pasal 27 ayat (3) jo. 45 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 

2008. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) menyatakan : 

 “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.” 
 

Dan pasal 45 ayat 1 berbunyi; 

 “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana pasal 27 ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana pencjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah).“ 
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3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media 

Sosial Khususnya Bentuk Sifat Melawan Hukumnya  dalam Putusan nomor 

6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan Putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl sesuai 

dalam UU ITE 

Pada dasarnya pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam pasal 27 

ayat (3) yang 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.” 

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur subyektif dan objektif yaitu: Unsur 

subyektif  dan unsur obyektif. Unsur subyektif meliputi: Setiap orang, adalah 

orang perseorangan, baik warga negara Indonesia ataupun asing, maupun badan 

hukum dimana suatu perbuatan dimintakan pertanggung jawabannya. Dengan 

sengaja adalah mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan maupun akibat 

dab keadaan-keadaan yang menyertai. 

Sementara unsur obyektif berkaitan dengan; melawan hukum:  tanpa hak, 

yaitu tindakan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki seseorang dan tanpa 

sepengetahuan dari orang yang berhak. Perbuatan: mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, adalah tindakan yang 

dilakukan pelaku kejahatan  untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya 

dapat diketahui orang banyak. Dan obyeknya: Informasi elektronik yang memiliki 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu/sekumpulan data 

elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, foto, simbol, angka, 

kode akses. Sehingga didalamnya mengandung unsur penghinaan atau 

pencemaran nama baik seseorang. 

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan suatu 

kejahatan karena untuk penghinaan umum ini diatur dalam buku ke II Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan dan di bab ke XVI yaitu 

penghinaan. Selain itu tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik 

pidana aduan. Pencemaran nama baik masuk ke dalam delik aduan karena 

penilaian terhadap tindak pidana nama baik bergantung pada pihak yang diserang 

nama baiknya. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh 
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pihak berwenang jika terhadapat pengaduan dari korban pencemaran. Dan 

merupakan delik materil jika mengacu pada pasal 310 KUHP. Karena rangkaian 

perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri atau nama baik seseorang, dan 

perbuatan itu melawan hukum serta bertentangan dengan etika. Sifat melawan 

hukum dari pencemaran nama baik merupakan perrbuatan yang diklasifikasikan 

melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis).  

Menurut hakim dalam perkara  Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl telah 

memenuhi semua unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) secara sah menurut 

hukum dan perbuatan terdakwa Prabowo bin Tjasan Pramono Saputro  merupakan 

perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu tindak pidana yaitu melakukan 

tindak pidana tanpa hak telah mentrasnmisikan informasi elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan sehingga hakim menyatakan bersalah kepada 

terdakwa dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan denda 

sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak 

diabayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan 

Menurut hakim dalam perkara nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr ini telah 

memenuhi semua unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan perbuatan 

terdakwa Haslia Leo alias Lia binti Ir. Saffrudin Leo merupakan perbuatan 

melawan hukum atau merupakan suatu tindak pidana dengan sengaja dan tanpa 

hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan sebagaimana dakwaan tunggal sehingga hakim 

menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu 

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pengaturan  perilaku pencemaran nama baik sebagai tindak pidana dalam hukum 

pidana positif Indonesia. Pengaturan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana 

diatur dalam KUHP dan Undang-undang ITE. Macam-macam bentuk penghinaan 

yang diatur dalam KUHP ada 2 yaitu, penghinaan umum dan penghinaan khusus, 

Diatur dalam bab XVI buku II dan penghinaan khusus tersebar diluar bab XVI 

buku II. Penghinaan khusus di dalam KUHP meliputi penginaan lisan dan tertulis 
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(Pasal 310 ayat (1) dan 310 ayat (2) KUHP), Fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP), 

Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), 

Menimbulkan prasangka palsu (Pasal 318 KUHP), Penghinaan mengenai orang 

yang meninggal (Pasal 320,321 KUHP).  

Penghinaan khusus dalam KUHP meliputi Penghinaan terhadap presiden 

atau wakil presiden (Pasal 134, 137 KUHP), Penghinaan terhadap kepala negara 

sahabat dan wakil kepala negara sahabat (Pasal 142, 144 KUHP), Penghinaan 

mengenai bendera kebangsaan dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP), 

Penghinaan mengenai bendera kebangsaan negara sahabat (Pasal 142a KUHP), 

Penghinaan terhadap pemerintahan republik Indonesia (Pasal 154 dan 155 

KUHP), Penghinaan terhadap penduduk Indonesia golongan tertentu (Pasal 156 

dan 157 KUHP), Penghinaan terhadap yang berhubungan dengan agama (Pasal 

156a, 177 angka 1 dan 2 dan pasal 503 KUHP), Penghinaan terhadap penguasa 

dan badan umum (Pasal 207 dan 208 KUHP). 

Pegaturan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE pengaturan mengenai 

pengaturan pencemaran nama baik khususnya melalui media sosial diatur dalam 

pasal 27 ayat (3) jo. 45 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008. 

Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial 

khususnya bentuk sifat melawan hukumnya dalam Putusan nomor 

6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan Putusan nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl sesuai dalam 

UU ITE. Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 

2008. Unsur subyektif meliputi a) setiap orang, b) dengan sengaja. Unsur objektif 

meliputi a) tanpa hak, b)mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dapat 

diaksesnya, c) informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik. sifat melawan hukumnya dalam Putusan nomor 

6/Pid.Sus/2017/PN.Slr terdakwa Prabowo bin Tjasan Pramono Saputro  

merupakan perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu tindak pidana yaitu 

melakukan tindak pidana tanpa hak telah mentrasnmisikan informasi elektronik 

yang memiliki muatan penghinaan. Sifat melawan hukum dalam putusan nomor 

232/Pid.B/2010/PN.Kdl perbuatan terdakwa Haslia Leo alias Lia binti Ir. 

Saffrudin Leo merupakan perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu 
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tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan. 

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan kesipulan di atas, maka penulis ingin memberikan 

saran sebagai berikut: 

 Bagi pembentuk Undang-undang, melihat kasus mengenai pencemaran 

nama baik melalui media sosial semakin banyak jenisnya karena perkembangan 

teknologi yang semakin canggih. Maka peraturan yang sudah ada perlu dilakukan 

pengembangan sesuai dengan teknologi yang muncul. Agar tidak terjadi masalah 

dalam penetapan putusan terhadap kasus tersebut. 

 Bagi masyarakat sebaiknya semakin bijak menggunakan media sosial. 

Media sosial bukan untuk menghujat, menghina ataupun mencemarkan nama baik 

sesorang. Melainkan untuk berkomunikasi, berinteraksi sosial sebagaimana 

mestinya.  
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