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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana 

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia 

berasal dari bahasa belanda yaitu strabaarfeit, tetapi sampai sekarang belum 

ada konsep yang menjelaskan istilah strafbaarfeit tersebut secara menyeluruh. 

Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang 

pengertian tindak pidana (strafbaarfeit).Perkataan “feit” itu sendiri berarti 

sebagian dari suatu kenyataan atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, 

sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata 

straafbarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan 

yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia 

sebagai seorang pribadi10. Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut 

delict/delik yang berasal dari bahasa Latin delictum.  

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan 

manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai 

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi 

                                                             
10 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya 

Bakti, Hlm 181 
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masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang 

dilakukan11. 

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para 

ahli, antara lain : 

1. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) 

berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat 

tiga hal yang perlu diperhatikan12. 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang 

dilarang dan diancam pidana; 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan 

atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan 

ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan 

kejadian tersebut; 

c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, 

oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan 

erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menmbulkan bukan 

orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena 

kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan 

pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang 

dilkukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-

Undang dan bersifat melawan hukum.    

                                                             
11Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 

22 
12 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 59 
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2. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tndakannya dan oleh undang-

undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 

dihukum13. Jadi unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simons adalah : 

a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat 

atau tidak berbuat); 

b. Diancam dengan pidana; 

c. Melawan hukum; 

d. Dilakukan dengan kesalahan; 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 

Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan 

dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu 

bertanggung jawab. 

3. W.P.J Pompe, strafbaarfeit sebenarnya adalah tindakan lain dari pada 

suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah 

dinyatakan sebagai tindaka yang dapat dihukum. Bahwa strafbaarfeit itu 

secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelangaran norma yang 

dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan unum14. 

                                                             
13 P.A.F. Lamintang, Op Cit, Hlm 182 
14 P.A.F. Lamintang , Ibid, Hlm 182 
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4. Van Hamel merumuskan starfbarfeit sebagai suatu serangan atau ancaman 

terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia 

yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan 

dengan kesalahan dan patut dipidana. 

5. Wirjono Prodjodikoro, istilah strafbaarfeit diterjemahkan sama dengan 

tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana. 

Delik sendiri atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik 

aduan dan delik biasa, dengan penjelasannya yaitu15 : 

 Delik aduan dibagi dalam dua jenis : 

1. Delik aduan absolut (absolute klacht delict) 

Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, 

yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum 

apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. 

Pompe mengemungkakan delik aduan absolut adalah delik yang 

pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan  

voorwaarde van vervolgbaarheir  atau merupakan syarat agar 

pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk 

dalamjenis delik aduan absolut seperti : 

a. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali 

penghinaan yang dilakukan oleh seseoarang terhadap 

seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan 

                                                             
15 http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html diunduh pada 

tanggal 19 Maret 2018, pukul 19.00 WIB. 

http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html
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penghinaan tersebut dalam berdinas resmi. Si penghina dapat 

dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang 

dihina. 

b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 

dan Pasal 332 KUHP). 

c. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP). 

2.   Delik aduan relatif (relatieve klacht delict) 

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, 

yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus 

terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. 

Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya 

suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu voorwaarde van 

vervolgbaarheir  atau suatu syarat untuk dapat menuntut 

pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan 

orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat 

khusus. Umumnya delik aduan retalif ini hanya dapat terjadi 

dalam kejahatan-kejahatan seperti : 

a. Pencurian dalam keluarga, dan kajahatan terhadap harta 

kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP); 

b. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP); 

c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP); 

d. Penipuan (Pasal 394 KUHP). 
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  Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik 

aduan relatif : 

a. Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, 

artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, 

tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini 

oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada 

delik aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua 

pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga. 

b. Pada delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya 

menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan 

relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga 

telah merugikan dirinya. 

c. Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat di pecahkan 

(onsplitbaar), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif 

dapat dipecahkan (splitbaar). 

3.  Delik Biasa 

Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya 

persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). 

Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan 

tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses Hukumnya 

tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 KUHP 

tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian 
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apabila tindak pidana tersebut terjerat pasal 338 atau 362 KUHP 

maka proses hukumnya harus tetap berjalan. 

Berbicara tentang hukuman, bila melihat dari hukum acara yang ada 

hal tersebut tidak bisa lepas dari adanya surat dakwaan. Surat dakwaan 

menurut hukum acara pidana termuat dalam KUHAP jo Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 yang mempunyai peranan sangat penting, karena surat 

dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut 

Umum menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Kemudian surat 

dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa 

pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi pasal 197 KUHP, 

dalam hal putusan pemidanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan 

sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari 

sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHAP seperti 

dikemukakan diatas, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan 

Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Pasal 182 

ayat 4 KUHAP).  

Dari hal tersebut diatas jelas kiranya bahwa betapa pentingnya 

peranan yang dijalankan oleh surat dakwaan dalam proses pemeriksaan 

perkara pidana. Surat dakwaan dengan demikian merupakan dasar hukum 

acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan 

atas dakwaan melakukan suatu kejahatan, akan diperiksa, diadili dan diputus 

atas dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas oleh 

Jaksa selaku Penuntut Umum dan bukan oleh hakim seperti halnya diatur 
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dalam HIR sebelum berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia seperti halnya 

ditegaskan dalam Bab “memutuskan” dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 

tentang KUHAP telah mencabut “Het Herziene Inlandsch Reglement” Stbl 

Tahun 1941 No. 44 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 L.N 1951 

Nomor 9 “sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana”, sehingga atas 

dasar itu dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak lagi mempunyai 

kewenangan untuk mengubah atau merubah surat dakwaan, seperti ditentukan 

dalam pasal 14 dari Undang-undang Darurat diaksud tersebut tadi. Dalam 

kaitan ini Mahkamah Agung dalam putusannya No. 589K/ Pid/1984 tanggal 

17 Oktober 1984 menggariskan “Pengadilan Tinggi tidak berhak merubah 

dakwaan”. Karena pentingnya surat dakwaan ini didalam pemeriksaan 

perkara sehingga walaupun terdakwa memang benar telah terbukti melakukan 

perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Jaksa, akan tetapi apabila 

ternyata perbuatan-perbuatan yang didakwaan dalam surat dakwaan Jaksa 

adalah tidak sesuai atau tidak selaras dengan teks aslinya dari rumusan delik 

yang didakwakan telah dilanggar oleh terdakwa maka dakwaan itu harus 

dinyatakan “tidak dapat diterima dan terdakwa harus segera dikeluarkan dari 

tahanan.  

Berikut adalah mengenai adanya dua syarat sahnya suatu  

surat dakwaan, yaitu :  
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1. Syarat formil :  

Diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP meliputi identitas 

lengkap terdakwa (nama, umur, tempat dan tanggal lahir, tempat 

tinggal, pekerjaan, agama dan kebangsaan).  

2. Syarat materiil :  

Diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Di dalamnya 

menerangkansecara jelas dan  lengkap tentang: 

a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. (tempus dan locus 

delicti) 

b. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. 

c. Keterangan mengenai keadaan, terutama yang dapat memberatkan 

atau meringankan terdakwa. 

d. Pasal undang-undang yang dilanggar. 

Syarat materil nomor 1 dan 2 bersifat mutlak, dengan tidak 

dipenuhinya syarat-syarat tersebut mengakibatkan batalnya surat dakwaan. 

 Selanjutnya diketahui bentuk- bentuk Surat Dakwaan yang meliputi 

surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, 

surat dakwaan komulatif dan surat dakwaan kombinasi, berikut 

penjelasannya, yaitu16 : 

 

 

 

                                                             
16 bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/surat-dakwaan, diunduh pada tanggal 19 Maret 2018, 

pukul 20.00 WIB. 
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1. Surat dakwaan tunggal:  

Dalam surat dakwaan ini hanya ada satu tindak pidana saja yang 

didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan 

lain.  

2. Surat dakwaan alternatif:  

Apabila terdakwa didakwa melakukan satu perbuatan akan tetapi 

didakwa beberapa macam tindak pidana dengan tujuan untuk 

menjaring agar terdakwa tidak lolos dari pemidanaan. Biasanya dalam 

dakwaan alternatif jenis dakwaan kesatu dengan kedua dan seterusnya 

bersifat setara baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya. 

Apabila salah satu dakwaan sudah terbukti dakwaan yang lain tidak 

perlu dibuktikan lagi. 

Contoh :  

Dakwaan kesatu : Pencurian (Pasal 362  KUHP) atau 

Dakwaan kedua : Penggelapan (Pasal 372 KUHP) 

3. Surat dakwaan berlapis (Primer-subsidair): 

Apabila terdakwa didakwa melakukan satu perbuatan akan tetapi 

didakwa beberapa macam tindak pidana dengan tujuan untuk 

menjaring agar terdakwa tidak lolos dari pemidanaan. Dalam surat 

dakwaan tersebut terdapat dakwaan pokok dan dakwaan pengganti, 

jika dakwaan pokok  sudah terbukti maka dakwaan pengganti tidak 

perlu dibuktikan lagi. Penyusunanya tergantung dari berat ringannya 

ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa.  Pada dakwaan 
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primer ancaman hukuman yang lebih berat sedangkan pada dakwaan 

subsider dan seterusnya adalah ancaman yang lebih ringan. 

Contoh :  

Dakwaan primer : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)  

Dakwaan subsider : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)  

Dakwaan lebih subsider : Penganiayaan yang  mengakibatkan matinya 

orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP) 

4. Surat dakwaan komulatif : 

Apabila terhadap terdakwa didakwa telah melakukan lebih dari satu 

perbuatan pidana. Pada dakwaan komulatif semua dakwaan yang 

didakwakan kepada terdakwa harus dibuktikan satu persatu  

Penyusunan dakwaan tidak menggunakan istilah dakwaan primer, 

subsider, melainkan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, dst. 

Contoh :  

Dakwaan I: Pencurian (Pasal 362 KUHP); dan   

Dakwaan II : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) 

5. Surat dakwaan Gabungan atau kombinasi : 

Apabila terhadap terdakwa didakwa telah melakukan lebih dari satu 

perbuatan pidana. Surat dakwaan gabungan atau kombinasi adalah 

gabungan antara surat dakwaan komulatif dengan alternatif atau 

komulatif dengan berlapis (primer- subsider) 

Contoh :  

Dakwaan I :  
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Primair : Pembunuhan dengan  direncanakan (Pasal 340 KUHP)  

Dakwaan Subsidair : Pembunuhan  (Pasal 338 KUHP) 

Dakwaan lebih subsider : Penganiayaan yang  mengakibatkan matinya 

orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP) dan   

Dakwaan II :  

Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) 

Subsidair :Pencurian  (Pasal 362 KUHP) 

B. Pengertian Tindak Pidana Siber (Cybercrime) 

Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan tekologi 

informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru khususnya 

yang mempergunakan internet sebagai alat bantunya yang disebut juga 

cybercrime atau kejahatan di dalam dunia maya, seperti hacker, cracker, 

cybersquating, dan sebagainya17. Seseorang yang menguasai dan mampu 

mengoperasikan komputer seperti operator, programmer, analisis, consumer, 

manager, maupun seorang kasir dapat melakukan kejahatan siber. Cara-cara 

yang bisa dilakukan dengan merusak data, mencuri data, dan 

menggunakannya secara illegal18.   

Cybercrime saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang 

berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan tindakan kejahatan yang 

menggunakan komputer. Arti atau definisi dari komputer sendiri dalam 

kamus besar bahasa Indonesia adalah alat elektronik otomatis yang dapat 

                                                             
17 Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi 

Informasi,Bandung, Pt Refika Aditama,  Hlm 22 
18 H.Sutarman, 2007, Cyber Crime - Modus Operandi dan Penanggulangannya, Yogyakarta 

Laksbang Pressindo, Hlm 4 
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menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan, 

dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem 

multimedia (film, musik, televisi, faksimile, dan sebagainya), biasanya terdiri 

atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit 

pengontrolan19.  

Teknologi komputer yang semakin canggih tersebut digunakan oleh 

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk perbuatan-perbuatan 

melawan hukum seperti20 : 

1. Unauthorized Access to Computer System and Service 

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam 

suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa 

sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang 

dimasukinya. 

2. Infrengments of Privacy 

Kejahatan yang ditujukan untuk mengetahui informasi rahasia 

seseorang. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan 

seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara 

computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat 

merugikan korban secara materiil maupun immateriil seperti nomor 

kartu kredit, nomor PIN ATM dan sebagainya  

3. Illegal content 

                                                             
19 http://kbbi.web.id/komputer, diunduh pada tanggal 19 April 2017, pukul 01.00 WIB 
20 Budi Suhariyanto, 2012 Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan 

dan Celah Hukumnya, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 15-16 

http://kbbi.web.id/komputer
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Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang 

suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar 

hukum atau melanggar ketertiban umum. 

4. Data Forgery 

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen yang 

tersimpan di internet. 

5. Cyber Espionage 

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan 

kegiatan mata-mata, dengan memasuki sistem jaringan komputer 

(computer network system) pihak sasaran. 

6. Cyber Sabotage and Extortion 

Kejahatan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran 

terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer 

yang terhubung dengan internet. 

7. Offense against intelectual property 

Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak kekayaan intelektual yang 

dimiliki pihak lain di internet. Seperti peniruan tampilan pada web 

page suatu situs milik orang lain secara ilegal. 

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan 

dunia siber (cybercrime) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan 

fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan 

hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada 

fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Bila seseorang 
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menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang 

berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer. 

Keragaman aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun 

jaringan komputer sangat besar dan telah menimbulkan banyak 

perbendaharaan bahasa baru, misalnya hacking, cracking, virus, time bomb, 

worm, troyan horse, logical bomb, spamming, hoax, dan lain-lain 

sebagainya21. Dalam pengertian klasifikasi bentuk tindakan-tindakan 

cybercrime di atas, Kejahatan siber kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian 

yaitu: 

1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, 

pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh 

keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, dan lain-lain. Contoh : 

a)  Unauthorized Access to Computer System and Service 

b)  Cyber Espionage 

c)  Data Forgery 

d)  Illegal Content 

e)  Infrengments of Privacy 

2. Penggunan Komputer sebagai ancaman terhadap komputer itu sendiri, 

seperti pencurian perangkat keras (Hardware) atau lunak (software), 

sabotase dan pemerasan. Contoh :  

a) Cyber Sabotage and Extortion 

b) Offense against intelectual property 

                                                             
21 Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom,2005, Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi 

Informasi, Bandung, PT. Refika Aditama, Hlm 8 
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Tindak pidana kejahatan komputer pada bahasa Inggris masih 

memiliki perbedaan. Beberapa sarjana ada yang menggunakan istilah 

“computer misuse”, “computer abuse”, “computer fraud”, “computer-related 

crime”, “computer-assisted crime”, atau “computer crime” dan kebanyakan 

diantara mereka akhirnya memilih istilah “computer crime” dengan alasan, 

bahasa yang digunakan lebih luas dan sudah biasa digunakan dalam 

hubungan internasional. 

C. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian terkait SARA 

Tindak Pidana ujaran kebencian terkait dengan isu SARA diatur 

dalam tiga peraturan perundang-undangan yang pertama di dalam KUHP 

yang tercantum dalam Pasal 156, Psal 156A dan Pasal 157 ayat (1).  

      Pasal 156, yang menyebutkan bahwa: 

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian 

atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, 

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam 

pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia 

yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri 

asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut 

hukum tata negara.” 

 

Berdasarkan rumusan Pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur 

objektifnya, masing – masing unsur tersebut adalah22 : 

1. Di depan umum 

Unsur di depan umum dalam pasal 156 KUHP merupakan  suatu 

keadaan yang membuat si pelaku menjadi dapat dipidana. Artinya, 

                                                             
22 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/16422/15919.diunduh 

pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 11.00 WIB 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/16422/15919
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pelaku hanya dapat dipidana, jika melakukan larangan dalam 

ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP. Jika 

perbuatan seperti yang dimaksudkan diatas itu tidak dilakukan di 

oleh pelaku di depan umum, maka pelaku tersebut tidak akan dapat 

dijatuhi pidana. Dengan adanya syarat di depan umum itu, perlu 

diketahui, bahwa larangan dalam ketentuan pidana yang diatur 

dalam pasal 156 KUHP tersebut, tidak perlu dilakukan oleh pelaku 

di tempat-tempat umum, yakni tempat-tempat yang dapat didatangi 

oleh setiap orang, melainkan cukup jika perbuatan tersebut telah 

dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sedemikian rupa, hingga 

pernyataan itu dapat didengar oleh masyarakat. 

2. Menyatakan atau memberikan penyataan  

Unsur objektif yang kedua dari tindak pidana yang diatur dalam 

Pasal 156 KUHP itu adalah kata menyatakan. Kata uiting berasal 

dari pokok kata uiten, yang oleh Doktor Van Hearingen telah 

diartikan sebagai zijn govoelen te kennen geven atau sebagai 

perbuatan menunjukkan perasaannya. Karena perbuatan 

menunjukkan perasaan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan 

mengucapkan kata-kata melainkan juga dapat dilakukan dengan 

tindakan- tindakan , maka uiting geven atau menyatakan sesuatu itu 

juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan 

maupun dengan tindakan – tindakan. 
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3. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau 

merendahkan 

Unsur mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau 

merendahkan dalam pasal 156 KUHP merupakan perasaan mana 

yang harus dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian, 

atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk 

Indonesia itu, undang-undang ternyata tidak memberikan 

penjelasan, dan sepertinya telah diserahkan kepada para Hakim 

untuk memberikan penafsiran mereka dengan bebas, tentang 

perasaan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan 

permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau 

beberapa golongan penduduk Indonesia. Unsur ini perlu diberikan 

catatan bahwa dalam perumusannya telah dirumuskan secara 

alternatif dan bukan secara kumulatif sehingga apabila pelaku telah 

memenuhi unsur perasaan permusuhan atau kebencian atau 

merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk 

Indonesia maka unsur tersebut telah terpenuhi. 

4. Terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk 

Indonesia 

Unsur terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk 

Indonesia dalam pasal 156 KUHP merupakan  pernyataan dari 

perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan tersebut harus 

ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di 
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Indonesia. Tentang apa yang dimaksud dengan golongan di dalam 

rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu, 

undang-undang telah memberikan penafsiran secara otentik, yakni 

setiap bagian dari penduduk Indonesia, yang mempunyai 

perbedaan dengan satu atau beberapa bagian penduduk Indonesia 

lainnya, berdasarkan : 

a. Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu-

individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang 

satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri 

karakteristik yang sama; 

b. Landaard, yang sebenarnya dapat diartikan 

sebagai volk atau penduduk, akan tetapi juga dapat diartikan 

sebagai nationaliteit atau kebangsaan; 

c. Godsdienst atau agama; dalam hal ini maka agama yang 

dimaksud adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, 

Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan. 

Pasal 156 A, yang menyebutkan bahwa 

 

Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima tahun, barang siapa 

dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan :a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan 

atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;b. dengan 

maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan 

Ketuhanan Yang Maha Esa 

 

Unsur-unsur dari Pasal 156A KUHP tersebut, terdiri dari : 

a) Unsur subjektif :   

a. dengan sengaja 
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b. dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga 

yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa 

b) Unsur objektif :   

a. Di depan umum 

b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan 

c. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia 

Dengan demikian, agar seseorang pelaku itu dapat dinyatakan terbukti 

telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156A 

KUHP, maka dalam sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku itu 

harus dapat dibuktikan : 

1. Bahwa pelaku telah menghendaki mengeluarkan perasaan atau 

melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156A KUHP; 

2. Bahwa pelaku mengetahui perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan 

yang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum; 

3. Bahwa pelaku telah menghendaki agar orang tidak menganut agama 

apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pasal 157 ayat (1), yang menyebutkan bahwa : 

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan 

atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-

golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau 

lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah.” 

 

Unsur-unsur pada Pasal 157 ayat (1) KUHP, dibagi dua yaitu unsur objektif 

dan unsur subjektif. 
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1. Unsur subyektif : dengan maksud agar isinya diketahui oleh orang 

banyak atau diketahui secara lebih luas oleh orang banyak. 

2. Unsur objektif : 

a. Menyebarluaskan; 

b. Mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka; 

c. Suatu tulisan atau agambar di dalamnya mengandung 

permusuahan, atau merendahkan; 

d. Di antara atau perhadap golongan-golongan penduduk di indonesia. 

Selanjutnya peraturan yang kedua yang mengatur tentang hal ujaran 

kebencian adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang 

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang tercantum dalam Pasal 4 yang 

menyebutkan bahwa : 

        “Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:  

a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan 

berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau 

pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau 

b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada 

orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa 

perbuatan: 

   

1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, 

ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau 

tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang 

lain; 

   

2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata 

tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat 

didengar orang lain; 

   

3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-

kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya 

yang dapat dibaca oleh orang lain; atau 

   

4. meiakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, 

pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan 

kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan 
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diskriminasi ras dan etnis.” 

Juncto Pasal 16, yang menyebutkan bahwa : 

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci 

kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 

 

Unsur-unsur pada Pasal 16 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, adalah sebagai 

berikut :  

1. Unsur subyektif : dengan sengaja 

2. Unsur objektif : 

a. menunjukkan kebencian atau rasa benci  

b. kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.  

Peraturan yang Ketiga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) yang 

menyebutkan bahwa : 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ 

atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 

antar golongan (SARA).” 

 

Juncto Pasal 45A ayat (2), yang menyebutkan bahwa : 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi 

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, 

dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 

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

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
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Dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan 

unsur subyektif. 

Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah: 

1.   Perbuatan menyebarkan informasi 

2.   Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak” 

3.   Obyeknya adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) 

Unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud 

dengan “dengan sengaja”. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan unsur SARA 

yang diterjemahkan dengan “suku, agama, ras, dan antargolongan” hal 

tersebut menunjukkan bahwa muatannya lebih luas lingkupnya di banding 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi 

Ras dan Etnis. Karena tidak hanya mengatur etnis dan ras namun ada unsur 

kejahatan dalam bentuk “agama dan antar golongan”, yang tidak ada dalam 

Undang Nomor 40 Tahun 2008 tersebut. 
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D. Tinjauan Umum mengenai Putusan Hakim 

Pengertian Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang 

telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 

berbentuk tertulis maupun lisan. Pengertian putusan sendiri diatur pada 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada 

Pasal 50 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa: Ayat (1) “Putusan 

pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal 

tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Ayat (2) “Tiap 

putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang 

memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.” 

Keterangan dalam pasal tersebut belum memberikan penjelasan secara 

spesifik, kemudian menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) menerangkan mengenai pengertian tentang putusan, 

yaitu “pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, 

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” 

Terdapat 3 (tiga) macam putusan pengadilan yang datur dalam KUHAP yaitu 

dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (1). Bentuk-bentuk putusan 

pengadilan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Putusan Bebas   

Putusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan (vrijkspraak), 

atau yang dikenal dengan putusan bebas. Dalam Pasal 191 ayat (1) 
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KUHAP  disebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari 

hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

maka terdakwa diputus bebas.”  

2. Putusan Lepas  

Putusan lepas adalah putusan yang berisikan tentang pelepasan 

terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle 

rechtsvervolging). Diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang 

menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 

merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari 

segala tuntutan hukum.” 

3. Putusan Pemidanaan 

Putusan pemidanaan adalah putusan yang berisi suatu pemidanaan 

(veroordeling) putusan ini akan dijatuhkn oleh Hakim apabila 

perbuatan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran yang didakwakan 

olehnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang 

menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 

pengadilan menjatuhkan pidana.” 

Hakim dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan harus 

memberikan keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, 

di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan 
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sehingga sebuah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim tersebut harus 

disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak 

teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan 

Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung23.  

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga membutuhkan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan 

untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan 

itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan 

adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya 

bahwa peristiwa atau fakta hukum tersebut benar-benar terjadi, yakni 

dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara 

para pihak24. 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut :  

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal.  

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat 

                                                             
23 Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan  kelima 

(Yogyakarta, Pustaka Pelajar), Hlm.140 
24 Ibid, Hlm 141 
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menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan25. 

Dalam menjatuhkan putusan pengadilan, Hakim juga perlu 

mendasarkan diri pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan 

sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam 

tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum 

kehakiman, di mana Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui 

putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 

1945 Bab IX Pasal 24 juncto Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya 

sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas seperti yang tercantum dalam Pasal 

24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 

Kemudian penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009, yaitu; 

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 

ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas 

dari segala campur tangan pihak kekuasaan lainnya. Kebebasan dalam 

                                                             
25 Ibid, Hlm 142 
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melaksanakan wewenang yang ada bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim 

adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga 

putusannya mencerminkan yang berdasarkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 

Kemudian Pasal 24 ayat (2) juga menegaskan bahwa;  

“kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”  

 

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu 

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 

penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum 

yang berlaku. Setelah itu Hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap 

peristiwa tersebut. Seorang Hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga 

tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan 

kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 10  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 yang menyebutkan bahwa “pengadilan tidak boleh menolak untuk 

memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya.”  

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi Hakim dalam 

menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi 

dan pendapat para ahli hukum terkenal atau yang biasa disebut sebagai 

doktrin. 
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