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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Profil Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta 

Sebelum membahas hasil penelitian tentang Pertimbangan Hakim 

dalam menggunakan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan Nomor 

184/PID.SUS/2017/PN Yyk, terlebih dahulu akan dijelaskan sejarah dan 

gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dimana Penulis 

melakukan penelitian di tempat tersebut.  

 Sebelum dinamakan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan 

Negeri ini dikenal dengan nama LANDSGERECH, berkantor di Jalan 

Pangurakan yang juga dikenal dengan nama Jalan Trikora, dimana tanah dan 

gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut adalah milik Kraton 

Yogyakarta. Sejak berdirinya Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai dengan 

tahun 1965 wilayah Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta meliputi 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kotamadya Yogyakarta 

(sekarang Kota Yogyakarta) dan empat kabupaten yaitu Kabupaten Gunung 

Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.  

 Wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta meliputi Daerah 

tingkat II Kota Yogyakarta yang terletak di Ibukota propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, terdiri atas 14 daerah kecamatan yaitu : 

 



44 

 

No Nama Kecamatan Nama Kelurahan 

1. Kecamatan Mantrijeron a.Kelurahan Suryodiningratan 

b.Kelurahan Mantrijeron 

c.Kelurahan Gedongkiwo 

2. Kecamatan Kraton a.Kelurahan Patehan 

b.Kelurahan Panembahan 

c.Kelurahan Kadipaten 

3. Kecamatan Mergangsan a.Kelurahan  Brontokusuman 

b.Kelurahan Keparakan 

c.Kelurahan Wirogunan 

4. Kecamatan Umbulharjo a.Kelurahan Giwangan 

b.Kelurahan Sorosutan 

c.Kelurahan Pandeyan 

d.Kelurahan Warung Boto 

e.Kelurahan Tahunan  

f.Kelurahan Muja-muju 

g.Kelurahan Semaki 

5. Kecamatan Kotagede a.Kelurahan Prenggan 

b.Kelurahan Purbayan 

c.Kelurahan Rejowinangun 

6. Kecamatan Gondokusuman a.Kelurahan Kotabaru 

b.Kelurahan Baciro 

c.Kelurahan Demangan 

d.Kelurahan Terban 

e.Kelurahan Klitren 
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7. Kecamatan Danurejan a.Kelurahan Suryatmajan 

b.Kelurahan Bausasran 

c.Kelurahan Tegal Panggung 

8. Kecamatan Pakualam a.Kelurahan Purwokinanthi 

b.Kelurahan Gunungketur 

9. Kecamatan Gondomanan a.Kelurahan Prawirodirjan 

b.Kelurahan Ngupasan 

10. Kecamatan Ngampilan a.Kelurahan Notoprajan 

b.Kelurahan Ngampilan 

11. Kecamatan Wirobrajan a.Kelurahan Patangpuluhan 

b.Kelurahan Wirobrajan 

c.Kelurahan Pakuncen 

12. Kecamatan Gedongtengen a.Kelurahan Sosromenduran 

b.Kelurahan Pringgokusuman 

13. Kecamatan Jetis a.Kelurahan Bowongan 

b.Kelurahan Bumijo 

c.Kelurahan Cokrodiningratan 

14. Kecamatan Tegalrejo a.Kelurahan tegalrejo 

b.Kelurahan Bener 

c.Kelurahan Kricak 

d.Kelurahan Karangwaru 

 

 Untuk meningkatkan pelayanan dalam memberikan pengayoman 

kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Yogyakarta membuka tempat-tempat 

sidang di luar Pengadilan (Zitting Plaats) di empat daerah kabupaten tersebut 

yaitu Wonosari, Sleman, Kulon Progo dan Wates dalam perkara Pidana 
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singkat dan rol/pelanggaran lalulintas; sedangkan untuk perkara-perkara 

Gugatan/Permohonan tetap disidangkan di gedung Pengadilan Negeri 

Yogyakarta di Jalan Pangurakan atau dikenal dengan Jalan Trikora 

Yogyakarta. Kemudian dengan dibangunnya gedung Pengadilan Negeri 

Yogyakarta di Jalan Kapas No.10 Yogyakarta pada tahun 1961 tersebut, 

maka kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menempati gedung tersebut 

sampai dengan sekarang. Adapun visi misi yang dimiliki oleh Pengandilan 

Negeri Yogyakarta, yaitu : 

VISI 

     "Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung" 

MISI 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 

pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta. 
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B. Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan Pasal 45A Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik pada Putusan Nomor 184/PID.SUS/2017/PN Yyk 

Diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) dakwaan (dakwaan alternatif) yang 

menjerat terdakwa dalam kasus Putusan Nomor 184/PID.SUS/2017/PN Yyk, 

yaitu : 

1. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai ujaran kebencian 

(SARA).  

2. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama 

baik.  

3. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang 

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengenai rasa benci yang 

ditujukan kepada orang atau kelompok tertentu karena perbedaan 

ras dan etnis. 

Hakim yang menangani perkara tersebut akhirnya memutus perkara 

tesebut menggunakan dakwaan kesatu mengenai ujaran kebencian (SARA). 

Menjadi catatan bahwa Sri Sultan pada saat membuat laporan ke kepolisisan, 

beliau membuat aduan dengan pasal pencemaran nama baik. Untuk 

mengetahui pertimbangan Hakim dalam menggunakan Pasal 45 A ayat (2) 
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UU ITE, maka Penulis menyajikan data hasil penelitian di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta dimana diperoleh hasil wawancara dari salah satu Hakim yang 

menangani perkara tersebut. Berikut adalah hasil penelitian dan kasus posisi 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan nomor 

184/PID.SUS/2017/PN Yyk : 

1.   Identitas 

Nama lengkap  : Rosyid Nur Rohim S.I.P. Bin Arifin 

Tempat lahir : Oku Timur 

Umur/Tanggal lahir  : 24 Tahun / 7 Oktober 1992 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Tempat tinggal         : Berasan Mulya Rt 002 Rw 001 Berasan 

Mulya, Buay Madang Timur 

Agama  : Islam 

Pekerjaan   : Petani 

2.   Kasus Posisi 

Kasus ini berawal ketika terdakwa Rosyid Nur Rohim, S.I.P 

bin Arifin, pada hari Rabu tanggal 18 April 2017  atau setidak-

tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 sekitar pukul 

10.48:25 WIB, di rumahnya di Berasan Mulya RT 002 RW 001 

Berasan Mulya, Buay Madang Timur, OKU Timur, Sumatera Selatan 

atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, namun berdasarkan pasal 
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84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi lebih dekat dengan 

Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada Pengadilan Negeri Baturaja 

dimana tempat tindak pidana dilakukan sehingga Pengadilan Negeri 

Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, 

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)sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 

ayat (2). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : Pada sekitar bulan Pebruari 2017 atau Maret tahun 2017, 

terdakwa di rumah saksi Joni Hendridi Sumber Jaya RT 02 

Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur minta dibuatkan 

web/blog karena tertarik untuk bisa mendapatkan uang dari iklan yang 

terdapat di website-website yang telah tergabung dengan akun google 

adsense yang dimiliki oleh saksi Joni Hendri.  

Selanjutnya terdakwa dibuatkan email dengan alamat email 

rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976 dan kemudian 

saksi Joni Hendri login di bloger dan membuat blog baru dengan 

alamat www.metronews.tk. Blog atau website www.metronews.tk. 

inilah yang diberikan oleh saksi Joni Hendri dan diijinkan bergabung 

pada akun google adsense dengan ID pub-777815780244042 milik 

saksi Joni Hendri dan kemudian dipakai oleh terdakwa untuk memuat 

artikel-artikel yang dibuatnya, dimana perbuatan terdakwa dilakukan 

http://www.metronews.tk/
http://www.metronews.tk/
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menggunakan netbook Atom merk HP warna merah hitam dan dengan 

menggunakan modem merk AIGO Android warna putih orange, 

terdakwa mulai mencari artikel yang mengandung hoax/SARA di 

internet yang akan dipublish, yang kemudian pada tanggal 30 Maret 

2017 menemukan sebuah konten yang telah di posting pada alamat 

http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-

tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta dan kemudian telah 

disimpan di netbook-nya sejak tanggal 30 Maret 2017 tersebut; 

Selanjutnya pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10:04:02 

WIB di rumahnya di Berasan Mulya RT 002 RW 001 Berasan Mulya, 

Buay Madang Timur, OKU Timur, Sumatera Selatan  terdakwa juga 

men-download gambar dari google dengan pencarian kata kunci “sri 

sultan hamengkubuwono” dan menyimpan gambar/foto tersebut di 

netbook-nya folder B.file/foto blogger pada drive D.Selanjutnya 

terdakwa mulai membuat artikel hoax/SARA yang akan di publish di 

website miliknya dengan mendasarkan pada artikel yang awalnya 

telah terdakwa simpan yang diperoleh dari alamat 

http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-

tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta dan terdakwa mem-

posting kembali artikel tersebut dengan beberapa perubahan dengan 

cara sebagai berikut:  diawali dengan membuka google chrome dan 

masuk ke email rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976. 

Kemudian terdakwa membuka tab baru dan masuk ke blog yang 

http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta
http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta
http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta
http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta
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kemudian juga dapat diketahui dengan blog ID 

3584871107345791174. Setelah terdakwa masuk ke blog, terdakwa 

masuk ke menu “ENTRY BARU” pada pukul 10.27.29 WIB. Bahwa 

terdakwa kemudian membuat judul “SRI SULTAN 

HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN 

KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI 

NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-

SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK 

INDONESIA (NKRI)”.  

Setelah judul yang dibuat tersebut, kemudian terdakwa 

menempelkan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono  X dengan 

tampilan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X berkemeja putih 

lurik biru sedang diwawancarai. Di bawah gambar tersebut 

selanjutnya terdakwa membuat kalimat di awal paragraf nya yaitu:  

Jakarta – Raja Keraton Ngayogyakarta yang juga Gubernur 

D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada 

seluruh umat Islam terutamanya yang ada di Jakarta tentang fakta 

sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja”. Kemudian terdakwa 

menyalin kalimat dari artikel www.teropongsenayan.com pada 

paragraf selanjutnya yaitu: Sesungguhnya, umat Islam adalah umat 

paling penuh cinta kepada alam semesta ini sebab mereka mencita-

citakan seluruh bumi tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. 

Mereka rela berdampingan dengan siapapun, bertetangga dengan 
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menunjukkan akhlak mulianya. Dan sejarah di Yogyakarta ini, mohon 

maaf, bukan SARA tapi kita ingin satu fakta sejarah. Tahu kenapa 

saudara-saudara Tionghoa tak punya hak girik di wilayah Yogyakarta? 

Mereka hanya punya hak milik bangunan semata-mata. Mohon maaf, 

ini soal sejarah dilihat dan diakui. Pada agresi militer kedua Belanda, 

Desember 1948. Komunitas Tionghoa di Yogyakarta member 

sokongan kepada agresor Belanda itu. Maka pada tahun 1950, ketika 

tegak kembali NKRI kita dari Yogyakarta ini, mereka sudah bersiap-

siap eksodus. Tapi oleh Sultan Hamengkubuwono IX, mereka 

ditenangkan dan Sultan mengatakan, ‘anda meskipun berkhianat 

kesekian kalinya terhadap negeri ini, tetap kami akui sebagai tetangga 

dan tidak perlu pergi dan tinggalah disini, Tapi mohon maaf, saya 

cabut satu hak anda untuk memiliki tanah. Karena keserakahan 

sepanjang sejarah. 

Selanjutnya artikel tersebut oleh terdakwa di klik post dengan 

post ID 6840447905814185544, pada pukul 10:48.25 WIB. Akhirnya 

artikel tersebut muncul di website miliknya di www.metronews.tk. 

sehingga terlihat tampilannya di http://www.metronews.tk/2017/04/sri-

sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html; Selanjutnya terdakwa 

juga melakukan penyebaran artikel melalui share ke beberapa grup 

facebook yang diikuti antara lain ke grup facebook Tolak Ahok 

SOLUSI TERBAIK untuk Jakarta, ke grup facebook Dr. Zakir Naik 

fans Indonesia. Bahwa artikel yang dibuat oleh terdakwa yang dapat 

http://www.metronews.tk/
http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html
http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html
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dilihat dan dibaca di  http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-

hamengkubuwono-maaf-bukan.html; tersebut akhirnya menyebar 

melalui media sosial dan akhirnya juga diketahui, dilihat dan di baca 

pula oleh saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X pada hari Kamis 

tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Kraton Yogyakarta 

yang pada awalnya ditunjukkan oleh saksi GKR Condrokirono. Oleh 

karena saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak pernah merasa 

diwawancarai atau mengeluarkan pernyataan sebagaimana tertulis 

dalam artikel yang dibuat oleh terdakwa tersebut akhirnya Sri Sultan 

Hamengkubuwono X melaporkan hal tersebut ke Polda D.I.Y hingga 

akhirnya dapat diketahui bahwa terdakwalah yang membuat dan mem-

posting artikel tersebut di website www.metronews.tk. hingga 

kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diproses menjadi perkara 

ini. Bahwa terdakwa akhirnya berhasil ditangkap sebagai pemilik dari 

website www.metronews.tk. berawal dari penelusuran yang kemudian 

diketahui bahwa www.metronews.tk tergabung  dalam akun google 

adsense pub-7777815780244042 yang dimiliki oleh saksi Awam 

Alfian dan saksi Joni Hendri, dan gambar/foto Sri Sultan 

Hamengkubuwono yang dipakai terdakwa dalam postingan artikel ini 

ternyata bersumber dari foto/gambar yang terdapat pada artikel di 

Liputan6 dengan judul “Banyak Tekanan, Sultan HB X Didoakan 

Jamaah Nahdliyin Mataram”. 

http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html
http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html
http://www.metronews.tk/
http://www.metronews.tk/
http://www.metronews.tk/
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Adapun pertimbangan Hakim dalam menggunakan Pasal 45 A ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

adalah sebagai berikut :  

1. Pertimbangan Yuridis 

Dasar pertimbangan yang diambil dalam memutus perkara tersebut 

adalah dari pertimbangan yang bersifat yuridis dimana pertimbangan yang 

dilakukan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam 

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal-hal yang 

harus termuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di 

antaranya26 : 

a. Dakwaan Jaksa 

Terdapat 3 (tiga) dakwaan (dakwaan alternatif) yang ditujukan 

kepada terdakwa atas perkara tersebut, yaitu : 

1) Ancaman pidana dalam  Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

mengenai ujaran kebencian (SARA).  

Pasal tersebut dimunculkan karena diketahui dari keterangan 

Terdakwa bahwa terdapat keterangan yang menyatakan di dalam 

web terdakwa yang mengandung kalimat-kalimat provokasi yang 

                                                             
26 Hasil wawancara dengan Hakim Nenden Rika Puspitasari, SH, tanggal 13 November 2017 
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berpotensi untuk memecah belah bangsa dan mengancam 

kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).    

2) Ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai 

pencemaran nama baik.  

Pasal tersebut didakwakan terhadap Terdakwa karena diketahui 

bahwa artikel yang dibuat oleh terdakwa yang dapat dilihat dan 

dibaca di http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-

hamengkubuwono-maaf-bukan.html; tersebut akhirnya menyebar 

melalui media sosial dan akhirnya juga diketahui, dilihat dan di 

baca pula oleh saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sri Sultan 

pada saat mengetahui berita bohong yang menyangkut dirinya, 

Beliau langsung membuat laporan mengenai pencemaran nama 

baik atas dirinya di Polda DIY. karena Sri Sultan 

Hamengkubuwono X tidak pernah merasa diwawancarai atau 

mengeluarkan pernyataan sebagaimana tertulis dalam artikel yang 

dibuat oleh terdakwa. 

3) Ancaman pidana dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 

2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengenai 

rasa benci yang ditujukan kepada orang atau kelompok tertentu 

karena perbedaan ras dan etnis.  

http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html
http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html
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Pasal tersebut didakwakan karena diketahui yang diserang adalah 

etnis Tionghoa dan diketahui bahwa moment pada saat terdakwa 

melakukan posting-an tersebut di saat menjelang Pilkada. Hal 

tersebut dapat dikategorikan sebagai gerakan makar terhadap 

pemerintahan, dan jelas-jelas dalam postingan terdakwa tersebut 

menyudutkan etnis Tionghoa dalam hal mendapatkan hak-hak yang 

sama.  

Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 45 A ayat (2) 

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, karena Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan 

Terdakwa bersesuaian dengan unsur-unsur delik yang terkandung dalam 

pasal tersebut, yaitu :  

a) Unsur “Setiap Orang” 

           Berdasarkan ketentuan umum pasal 1  Undang-Undang  Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik  bahwa yang dimaksud 

dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, 

warga negara asing maupun badan hukum, dengan demikian bahwa yang 

dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja,  orang 

perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun 

badan hukum. 
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Dalam perkara ini  Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 

ROSYID NUR ROHIM, S.I.P Bin ARIFIN di mana pada awal 

persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang 

identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan 

Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan 

diperkuat dengan keterangan  Saksi-saksi yang  pada  pokoknya  

menerangkan  kenal dan mengetahui dengan Terdakwa sebagai orang yang 

dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian 

tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang 

dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan 

orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, bahwa berdasarkan 

pertimbangan di atas, maka unsur Kesatu  Dakwaan  Kesatu  Penuntut 

Umum telah terpenuhi. 

b). Unsur  “Dengan  Sengaja   dan  Tanpa   Hak menyebarkan informasi” 

            Melihat inti dari pasal 45A  Undang-undang Informasi Transaksi 

Elektronik, mensyaratkan  adanya kesengajaan dalam perbuatan yang 

dilakukan  oleh si pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin 

si pelaku yang  mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat 

melakukan tindak pidana,  oleh karena itu tolak ukur untuk menilai 

“sengaja “ tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari si 

pelaku sehingga “sengaja“  tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan 

hukum yang dikenal dengan istilah asing “Willens En Wetens” yang 

berarti sipelaku mengetahui/ menyadari dan menghendaki / bermaksud. 
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Kemudian kesengajaan (dolus/opzet) merupakan bagian dari kesalahan. 

Kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu 

tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). 

Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus 

menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.  

             Pengertian unsur tanpa hak juga tidak  dijelaskan dalam Undang-

Undang  Nomor  19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  akan 

tetapi menurut pengertian umum yang dimaksud tanpa hak  atau melawan 

hukum adalah bahwa perbuatan yang didakwakan dilakukan  tanpa hak, 

atau tanpa wewenang  atau dilakukan dengan melanggar hukum. Terhadap 

unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :  

           Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa  

awalnya  Terdakwa ingin mendapatkan uang dari google adsense dan ingin 

belajar caranya untuk mendapatkan uang tersebut dari saksi Joni Hendri,  

kemudian sekitar bulan Februari 2017, Terdakwa mendatangi rumah saksi 

Joni Hendri di Sumber Jaya RT 02 Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku 

Timur dan bertemu dengan Joni Hendri, lalu  oleh Saksi Joni Hendri  

Terdakwa dibuatkan email dengan nama rosaandita6@gmail.com dengan 

password rosa1976,  dan dibuatkan website  dengan nama 

www.metronews.tk. 

           Pada awalnya Terdakwa ingin bergabung di google adsense milik 

saksi Joni Hendri,  dan disetujui oleh saksi Joni Hendri, yang mana  google 

mailto:rosaandita6@gmail.com
http://www.metronews.tk/
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adsense dengan kode IDpub-777815780244042, diakui dibeli oleh Joni 

Hendri seharga Rp 2,5 juta lewat internet, dan dikelola bersama dengan 

saksi Awam Alfian,  sedangkan  untuk pendapatan yang diperoleh 

menggunakan rekening atas nama Jumirah,  selanjutnya Terdakwa yang 

sudah mempunyai website dengan nama  www.metronews.tk tidak hanya 

meng-upload satu artikel saja, tetapi juga artikel lain seperti tentang SBY, 

Megawati, dan juga 2 balon Gubernur DKI lain (Anis Baswedan dan Agus 

Hari Mukti) juga, dan artikel-artikel yang dibuat Terdakwa  memang 

cukup kontroversial semua,  Terdakwa  juga  membuat beberapa artikel 

yang di publish dengan website-nya, dan pernah mendapatkan uang  dari  

Saksi Joni Hendri sebesar sekitar Rp 350.000,-; 

            Terdakwa juga telah men-download gambar / foto Sri Sultan 

Hamengkubuwono dengan penelusuran di google dengan kata kunci “sri 

sultan hamengkubuwono”, dan  setelah Terdakwa mendapatkannya  lalu 

disimpannnya di folder B. File / foto blogger pada drive D sejak 30 Maret 

2017, selanjutnya  pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10.04 WIB  di 

rumah Terdakwa di Berasan Mulya RT 002 RW 001 Berasan Mulya, Buay 

Madang Timur, OKU Timur, Sumatera Selatan, Terdakwa mulai mencari-

cari berita yang sedang viral atau banyak di baca orang maupun berita-

berita hoax dan telah pula mendapatkan artikel hoax yang semula 

diperolehnya dari website www.teropongsenayan.com  kemudian disimpan 

di netbook Atom merk HP warna merah hitam  dengan menggunakan 

modem merk AIGO Android warna putih orange, selanjutnya  Terdakwa 

http://www.metronews.tk/
http://www.teropongsenayan.com/
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memposting kembali artikel tersebut dengan cara: membuka google 

chrome kemudian masuk ke email rosaandita6@gmail.com dengan 

password rosa1976, kemudian  Terdakwa membuat tab baru dan masuk ke 

blog, ke menu “entry baru”,   pada pukul 10.27.29 WIB sesuai data hasil 

pemeriksaan digital forensik yang ada,  Terdakwa membuat  tulisan/artikel 

yang telah diketik ulang dari sumber teropong senayan yang diberi judul 

”SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI 

CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI 

BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH 

SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK 

INDONESIA (NKRI)”. Dan dibawah judul tersebut,  Terdakwa 

memasukkan gambar/foto Sri Sultan Hamengkubuwono X yang 

mengenakan kemeja lurik putih biru yang nampak sedang diwawancarai 

dan  di bawah gambar/foto Sri Sultan Hamengkubuwono X tersebut 

Terdakwa membuat kalimat di awal paragrafnya yaitu : 

Jakarta - Raja Keraton Ngayogyakarta yang juga Gubernur 

D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada 

seluruh umat Islam terutamanya yang ada di Jakarta tentang fakta sejarah 

yang tidak bisa diabaikan begitu saja” .Bahwa kemudian  Terdakwa 

menyalin kalimat dari artike www.teropongsenayan.com pada paragraf 

selanjutnya yaitu: Sesungguhnya, umat Islam adalah umat paling penuh 

cinta kepada alam semesta ini sebab mereka mencita-citakan seluruh bumi 

tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. Mereka rela berdampingan 

mailto:rosaandita6@gmail.com
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dengan siapapun, bertetangga dengan menunjukkan akhlak mulianya, Dan 

sejarah di Yogyakarta ini, mohon maaf, bukan SARA tapi kita ingin satu 

fakta sejarah. Tahu kenapa saudara-saudara Tionghoa tak punya hak girik 

di wilayah Yogyakarta? Mereka hanya punya hak milik bangunan semata-

mata.Mohon maaf, ini soal sejarah dilihat dan diakui. Pada agresi militer 

kedua Belanda, Desember 1948. Komunitas Tionghoa di Yogyakarta 

memberi sokongan kepada agresor Belanda itu. Maka pada tahun 1950, 

ketika tegak kembali NKRI kita dari Yogyakarta ini, mereka sudah 

bersiap-siap eksodus. Tapi oleh Sultan Hamengkubuwono IX, mereka 

ditenangkan dan Sultan mengatakan, ‘anda meskipun berkhianat kesekian 

kalinya terhadap negeri ini, tetap kami akui sebagai tetangga dan tidak 

perlu pergi dan tinggalah disini, Tapi mohon maaf, saya cabut satu hak 

anda untuk memiliki tanah. Karena keserakahan sepanjang sejarah.  

            Selanjutnya  pada pukul 10.48.25 WIB artikel tersebut oleh 

Terdakwa di klik post dengan post ID 6840447905814185544,  dan 

Akhirnya artikel tersebut muncul di website miliknya di 

www.metronews.tk. sehingga terlihat tampilannya di 

http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-

bukan.html;, selain itu  Terdakwa juga melakukan penyebaran artikel 

melalui share ke beberapa grup facebook yang diikuti antara lain ke grup 

facebook Tolak Ahok SOLUSI TERBAIK untuk Jakarta, ke group 

facebook Dr. Zakir Naik fans Indonesia, yang mana   pada saat 

memposting tulisan dan gambar di website-nya pada tanggal 18 April 2017 

http://www.metronews.tk/
http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html
http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html
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tersebut,  Terdakwa  mengetahui memang akan ada pilkada Jakarta, yang 

salah satu calonnya adalah dari etnis Cina yaitu Basuki Cahaya Purnama 

atau Ahok; 

            Berdasarkan uraian pertimbangan yang tersebut dan terurai diatas  

bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak  dari 

pencarian berita/artikel, gambar, Penulisan, posting, sasaran yang dituju 

untuk pembaca, sarana penyebaran informasi artikel/tulisan perbuatan 

tersebut  dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran penuh, sebagaimana 

yang dikehendaki oleh Terdakwa, dengan maksud  agar  artikel tersebut 

dapat diketahui atau dibaca di berbagai kalangan yang tidak terbatas, dan 

Terdakwa pun memahami betul akibat yang bisa ditimbulkannya, karena 

Terdakwa adalah seorang yang berpendidikan tinggi, seorang sarjana (S1) 

jurusan ilmu pemerintahan, yang tentunya juga mengerti tentang hal-hal 

yang bisa mempengaruhi dalam ilmu pemerintahan, dalam sisi politik juga 

setidak-tidaknya mengerti dengan semua yang terjadi pada saat menjelang 

pilkada Jakarta, selain itu  Terdakwa  juga  mengetahui secara detail  

dalam memilih berita/artikel yang viral, yang menarik, yang banyak 

diburu, bahkan untuk membuat berita yang semenarik mungkin bahkan 

cenderung kontroversial, dengan berbagai perbandingan dan pencarian 

beritanya di internet; 

            Selain itu  Terdakwa dalam menyalin tulisan yang menurut 

keterangan  Terdakwa berasal dari teropong senayan, serta menggunakan 

gambar/foto Sri Sultan Hamengkubuwono X yang sedang diwawancarai  
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diambil dari artikel/berita di Liputan6 tersebut, Terdakwa  dalam 

melakukan perbuatan tersebut  tidak pernah meminta ijin ataupun 

mencantumkan sumber beritanya,  yang  mana  Terdakwapun tidak 

mengetahui kebenaran dari isi artikel/tulisan  tersebut ,  namun Terdakwa  

dengan sengaja dan tanpa hak / ijin mem-posting ulang dengan  

merubahnya beberapa kali, disamping itu munculnya artikel / tulisan 

Terdakwa dalam website www.metronews.tk tersebut, dengan tehnik 

Penulisan yang ada nampak seolah-olah merupakan pernyataan Sri Sultan 

Hamengkubuwono X dari hasil wawancara berdasarkan foto / gambar 

yang ada. , padahal sesuai keterangan saksi Sri Sultan Hamengkubuwono 

X dan saksi GKR Condrokirono menyatakan bahwa saksi Sri Sultan 

Hamengkubuwono X tidak pernah diwawancarai dan mengeluarkan 

pernyataan sebagaimana dalam berita/artikel/tulisan di www.metronews.tk; 

            Semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa  sebagaimana 

tersebut diatas , semuanya dilakukan oleh Terdakwa dalam kondisi sadar 

sepenuhnya, mengerti dan memahami akibat yang bisa ditimbulkan, 

dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dalam wujud perbuatan 

Terdakwa; 

c). Unsur “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 

permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” 

             Pengertian SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang 

didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, 

http://www.metronews.tk/
http://www.metronews.tk/
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kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan 

kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri 

dan golongan dapat dikatakan sebagai tidakan SARA. Tindakan ini 

mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang 

melekat pada manusia. Isi selengkapnya dalam pasal 28 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik  adalah sebagai berikut:  

  “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)” 

           Terhadap unsur ketiga Majelis Hakim mempertimbangkannya 

sebagai berikut : berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan 

Terdakwa bahwa  Saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X mengetahui 

tentang tulisan/artikel yang dimuat di website www.metronews.tk pada  

tanggal  19 April 2017 sekitar 06.30 WIB   dari  putrinya yang bernama 

Saksi GKR Condrokirono,  setelah  itu  Saksi Sultan Hamengku Buwono 

X membaca sendiri tulisan  Terdakwa yang berbunyi: Sri Sultan 

Hamengkubuwono: Maaf Bukan Sara, Tapi Cina Dan Keturunannya Tidak 

Pantas Jadi Pemimpin Di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa 

Adalah Satu-Satunya Penghianat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia(NKRI), 

          Berkaitan dengan unsur ini, Hakim mempertimbangkannya dengan 

memperhatikan pandangan ahli bahasa yaitu Suwardi Endraswara. Tentang 

hal ini akan dijelaskan pada poin keterangan ahli.  

http://www.metronews.tk/
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           Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) Undang-

Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , telah 

terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan Kesatu; 

b. Alat Bukti 

1) Keterangan Saksi 

a) Saksi Soekeno 

Pada intinya saksi menyatakan bahwa saksi merupakan 

keturunan Tionghoa yang  tinggal di Jogja  selama kurang 

lebih 30 tahun. Saksi juga mewakili Paguyuban HAKKA 

Yogyakarta yang mana merupakan perkumpulan/komunitas 

China/Tionghoa terbesar di Yogyakarta, didirikan 15 (lima 

belas) tahun yang lalu dan ketua dari paguyuban tersebut 

adalah saksi sendiri, yang beranggotakan 15.000 orang lebih. 

Bahwa berita yang ada dalam artikel dalam metrotvnews.tk 

merupakan kebohongan yang menyatakan bahwa etnis 

Tionghoa merupakan pengkhianat bangsa. Kemudian Saksi 

tidak pernah mendengar pernyataan/pidato/dakwah atau 

ungkapan Sultan seperti itu karena saksi mengenal secara dekat 

dengan Sri Sultan. Bahwa judul di web yang jadi masalah 

adalah SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF 
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BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA 

TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI 

NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH 

SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN 

REPUBLIK INDONESIA (NKRI)”. Tulisan tersebut menurut 

saksi tidak hanya ditujukan untuk warga Yogyakarta, karena 

perisiwa yang terjadi bertepatan dengan momen Pilkada di 

Jakarta yang Notabene salah satu calonnya adalah keturunan 

Tionghoa dan hal itu pasti akan  menimbulkan kebencian atau 

permusuhan antar golongan masyarakat berdasarkan 

etnis/SARA. 

b) Saksi Feni 

Saksi mewakili komunitas Jogja Chinese Art and Culture 

Centre (JCACC) yang merupakan perkumpulan/komunitas 

China/Tionghoa di Yogyakarta yang didirikan 9 (sembilan) 

tahun yang lalu, yang memiliki 14 paguyupan masyarakat 

Tionghoa. Saksi juga menyatakan bahwa merasa selama 

tinggal di Jogja tidak pernah merasa mendapat perlakuan 

berbeda dari Sultan mengenai hal apapun, dari hal tersebut 

saksi menyatakan bahwa artikel yang mengatasnamakan diri 

Sri Sultan merupakan suatu yang tidak benar. Mengenai tulisan 

tersebut saksi mengatakan bahwa hal tersebut dapat 

menimbulkan sikap yang tidak suka, kebencian antar RAS,  
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dan  tanggapan dari kalangan Tionghoa kurang lebih sama 

dengan saksi. 

Berdasarkan keterangan kedua saksi di atas, Hakim 

menyimpulkan bahwa pasal yang sesuai terhadap perbuatan 

terdakwa adalah Pasal 45 A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 

2) Keterangan Ahli 

Ahli yang digunakan dalam kasus ini adalah ahli bahasa Prof. Dr. 

Suwardi Endraswara, M.Hum. Terhadap tulisan  tersebut, ahli 

berpendapat bahwa isi dari web www.metronews.tk tentang adanya 

tulisan tersebut yang antara lain menyatakan Cina pengkhianat, 

bahwa fakta sejarah Cina tidak pantas jadi pemimpin di bumi 

nusantara, Cina satu-satunya pengkhianat bangsa, dari sisi 

penafsiran bahasa tentang suatu wacana dapat dilihat dari 3 (tiga) 

sisi yaitu secara tekstual, sisi kewacanaan dan sisi sosiokultural. 

a) Bahwa dari sisi tekstual, ada beberapa kata setidaknya ada 5 

kata yang bisa mengundang pemikiran pembaca 

menimbulkan rasisme, ada kata-kata “Cina”, “pengkhianat”, 

“tidak pantas”, “fakta sejarah” dan yang sangat tajam adalah 

“Cina dan keturunannya”. 

b) Bahwa dari sisi sosiokultural,  hubungannya dengan filosofi 

NKRI, sangat jelas bahwa hal itu bisa menimbulkan 

perpecahan, karena Cina dinilai tidak pantas menjadi 

http://www.metronews.tk/
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pemimpin di NKRI. Hal yang dilanggar adalah persatuan 

dan kesatuan bangsa. 

c) Bahwa sisi kewacanaan yaitu unsur itu digabungkan satu 

dengan yang lainnya, maka hal tersebut akan memunculkan 

kebencian karena dari gambar tampak Sultan 

HawengkuBuwono  X  sedang  diwawancarai, jadi seolah-

olah itu adalah pernyataan  Sutan Hamengku Buwono X. 

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Nenden Rika selaku 

Hakim yang menangani perkara tersebut, maka Hakim dengan 

pandangan ahli tersebut, merasa yakin dan pasti untuk 

menggunakan Pasal 45 A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 

Lebih lanjut, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 

terdapat hal-hal mengenai keadaan yang memberatkan dan yang 

meringankan Terdakwa; 

a. Keadaan  yang  memberatkan : 

1) Tulisan Terdakwa / kontent posting-an Terdakwa dalam 

website-nya www.metronews.tk tersebut dapat memicu rasa 

kebencian atau permusuhan individu dan/kelompok masyarakat 

terhadap etnis Tionghoa di Indonesia; 

2) Kontent posting-an Terdakwa dalam website-nya 

www.metronews.tk tersebut menggunakan isu yang sangat 

sensitif yaitu SARA. 

http://www.metronews.tk/
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3) Kontent posting-an  Terdakwa dalam website-nya 

www.metronews.tk tersebut dapat meyakinkan orang awam 

karena menggunakan nama tokoh nasional yang selama ini 

dihormati dan menjadi panutan rakyat yaitu nama Sri Sultan 

Hamengkubuwono X yang disamping Gubernur D.I.Y juga 

merupakan Raja Ngayogyakarta Hadiningrat. 

4) Perbuatan Terdakwa  tersebut dapat memicu perpecahan bangsa 

bahkan dalam skala nasional oleh karena bersifat provokasi 

berdasarkan SARA. 

5) Sri Sultan Hamengkubuwono X nama baiknya tercemar dan 

merusak integritasnya karena postingan Terdakwa di website 

www.metronews.tk sama sekali bukan merupakan pernyataan Sri 

Sultan Hamengkubuwono X. 

b. Keadaan yang meringankan:  

1) Terdakwa mengaku bersalah  dan menyesali perbuatannya; 

2) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan; 

3) Keluarga Terdakwa sudah berusaha menemui Sri Sultan 

Hamengku Buwono X untuk meminta maaf; 

4) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; 

5) Terdakwa belum pernah dihukum. 

2. Pertimbangan Non Yuridis 

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis ibu Nenden 

menambahkan dalam menjatuhkan putusan tersebut ada pertimbangan 

http://www.metronews.tk/
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yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri 

dari: 

a. PertimbanganjSosiologis 

Menurut para Hakim, tingkat ancaman yang dilakukan oleh terdakwa 

yang berpotensi untuk memecah belah bangsa dan mengancam 

kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) adalah 

dakwaan kesatu, dengan pertimbangan akibat dari perbuatan yang 

dilakukan terdakwa tidak hanya berimbas pada individu atau 

sekelompok orang tertentu melainkan kepada seluruh rakyat 

Indonesia, melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang 

heterogen27.  

b. Pertimbangan Kemanfaatan   

Hasil putusan harus berguna terhadap Terdakwa sendiri sekaligus 

kepada masyarakat, terhadap terdakwa hal tersebut menjadikan sebuah 

pelajaran dan terhadap masyarakat hal tersebut menjadi langkah 

preventif atau pencegahan. Setiap putusan harus mempunyai nilai 

kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum28. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari didapat 

keterangan pada awalnya mengatakan bahwa Pasal 1 angka (8) KUHAP 

menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Oleh sebab itu, fungsi 

seorang Hakim adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh undang-

                                                             
27 Hasil wawancara dengan Hakim Nenden Rika Puspitasari, SH, tanggal 25 Januari 2018 
28 Hasil wawancara dengan Hakim Nenden Rika Puspitasari, SH, tanggal 13 November 2017 
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undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan 

kepada pengadilan29. Berdasarkan ketentuan diatas maka tugas seorang 

Hakim adalah: 

a. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya; 

b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya; 

c. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 

Tugas Hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yaitu: 

a. Pasal 4 ayat (1) : “Mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang.”  

b. Pasal 4 ayat (2) : “Membantu pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”  

c. Pasal 5 ayat (1) : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.”  

d. Pasal 8 ayat (2) : “Perihal mempertimbangkan berat ringannya 

pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat 

dari terdakwa.”  

e. Pasal 10 ayat (1) : “Tidak boleh menolak untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 
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bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan  wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya.”  

f. Pasal 22 ayat (1) : “Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat 

masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan 

apabila diminta.”  

Dari hal tersebutlah maka Hakim tidak dapat menolak sebuah perkara 

yang diberikan kepadanya walaupun dengan alasan ketidaktahuan terhadap 

perkara yang diberikan. Selanjutnya ibu Nenden mengatakan mengenai 

kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam peradilan pidana pun  

diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan30 : 

Pasal 3 ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, Hakim konstitusi 

wajib menjaga kemandirian peradilan. 

Pasal 3 ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak 

lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam 

hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

C. Hambatan atau Kendala Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 

184/PID.SUS/2017/PN.Yyk  

Melihat dari kasus tindak pidana siber yang dilakukan oleh Rosyid 

Nur Rohim yang mencatut nama Sri Sultan Hawengkubuwono X, ibu Nenden 

selaku Hakim yang menangani perkara tersebut menyatakan bahwa hambatan 
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atau kendala utama dalam memutus perkara tersebut adalah perdebatan yang 

alot antar para majelis Hakim dikarenakan adanya 3 (tiga) dakwaan dari 

penuntut umum (dakwaan alternatif) yang akan digunakan dalam memutus 

perkara tersebut. 

Permasalahan atau kendala dalam memutus perkara tersebut adalah  

adanya dakwaan kedua dari penuntut umum mengenai permasalahan 

pencemaran nama baik dikarenakan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan 

Hawengkubuwono X yang melaporkan atas dugaan berita hoax yang 

mencemarkan nama baiknya pada sebuah website bernama metronews.tk yang 

memuat berita yang seolah-seolah merupakan hasil wawancara dengan 

dirinya. Dalam isi berita itu disebutkan soal SARA yang pada pokoknya 

menyatakan tentang ketidakpantasan etnis tionghoa dalam memimpin 

nusantara dan tidak memiliki hak atas tanah di Yogyakarta31. Hal tersebut 

muncul dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tentang pasal 

pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

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

Informasi dan Transaksi Elektronik). Mengingat bahwa Sri Sultan 

Hawengkubuwono adalah orang nomor satu di dan terpandang di Yogyakarta. 

Ibu Nenden Rika kemudian menerangkan bahwa32 : 

“Dari fakta hukum tersebut, kami para Hakim berdebat dengan 

menggunakan banyaknya dalil-dalil dalam hal untuk mengambil 

dakwaan yang akan menjadi keputusan, dan salah satu titik temunya 

adalah seberapa besar dampak tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa atas perbuatannya terhadap masyarakat, karena atas tulisan 
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yang di posting tersebut merupakan sebuah provokasi untuk umat yang 

beragama Islam yang ada di Jakarta  yang  bisa menimbulkan 

perpecahan bangsa karena sudah menyangkut rasisme.” 

 

 Selain itu  tulisan tersebut  muncul menjelang pilkada Jakarta yaitu 

sehari menjelang pilkada tanggal 19 April 2017, yang diketahui bahwa salah 

satu calon dalam pemilihan Gubernur/kepala daerah berasal dari etnis 

Cina/Tionghoa, ditambah keterangan dari Suwardi Endraswara selaku saksi 

ahli yang mempunyai keahlian bahasa dan budaya yang dalam persidangan 

menerangkan pada pokoknya bahwa ada beberapa kata setidaknya ada lima 

kata yang bisa mengundang pemikiran pembaca yang menimbulkan 

provokasi rasisme, ada kata-kata “ Cina”, “pengkhianat”, “tidak pantas”, 

“fakta sejarah” dan yang sangat tajam adalah “Cina dan keturunannya”, 

kemudian terhadap filosofi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

sangat jelas bahwa hal itu bisa menimbulkan perpecahan, karena Cina dinilai 

tidak pantas menjadi pemimpin di NKRI. Hal yang dilanggar adalah 

persatuan dan kesatuan bangsa.  

Ibu Nenden juga menambahkan dalam wawancara terhadap beliau33 : 

“Terakhir yang menguatkan kami selaku para Hakim yang menangai 

perkara tersebut untuk memutus perkara tersebut dengan Pasal 28 Ayat 

(2) jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salinan kalimat terdakwa 

dari artikel www.teropongsenayan.com”  

 

 Salinan kalimat terdakwa dari artikel www.teropongsenayan.com 

adalah : 

                                                             
33 Hasil wawancara dengan Hakim Nenden Rika Puspitasari, SH, tanggal 13 November 2017 
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1. Sesungguhnya, umat Islam adalah umat paling penuh cinta kepada 

alam semesta ini sebab mereka mencita-citakan seluruh bumi tunduk 

dan patuh hanya kepada Allah SWT. Mereka rela berdampingan 

dengan siapapun, bertetangga dengan menunjukkan akhlak mulianya.  

2. Dan sejarah di Yogyakarta ini, mohon maaf, bukan SARA tapi kita 

ingin satu fakta sejarah. Tahu kenapa saudara-saudara Tionghoa tak 

punya hak girik di wilayah Yogyakarta? Mereka hanya punya hak 

milik bangunan semata-mata. 

3. Mohon maaf, ini soal sejarah dilihat dan diakui. Pada agresi militer 

kedua Belanda, Desember 1948. Komunitas Tionghoa di Yogyakarta 

member sokongan kepada agresor Belanda itu. 

4. Maka pada tahun 1950, ketika tegak kembali NKRI kita dari 

Yogyakarta ini, mereka sudah bersiap-siap eksodus. Tapi oleh Sultan 

Hamengkubuwono IX, mereka ditenangkan dan Sultan mengatakan, 

anda meskipun berkhianat kesekian kalinya terhadap negeri ini, tetap 

kami akui sebagai tetangga dan tidak perlu pergi dan tinggalah disini, 

Tapi mohon maaf, saya cabut satu hak anda untuk memiliki tanah. 

Karena keserakahan sepanjang sejarah.  

Berdasarkan uraian tersebut maka  jelas  akibat yang ditimbulkan dari 

tulisan Terdakwa tersebut adalah etnis Tionghoa akan merasa tersudutkan,  

direndahkan, ada ketidakpantasan bagi etnis Tionghoa, dan unsur kebencian,  

apalagi  tulisan Terdakwa tersebut diposting  menjelang pilkada Jakarta, maka  

tulisan  tersebut  sangat jelas bisa menimbulkan adanya kebencian atau 
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permusuhan, penghinaan, dan adanya diskriminasi berdasarkan SARA (ras 

Cina). Akhirnya, para Hakim sepakat memutus perkara tersebut 

menggunakan Pasal 45A ayat (2) dalam menjatuhkan sanksi pidananya, yang 

berdasar pada Pasal 28 ayat (2), dimana Pasal 28 ayat (2) 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 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) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 

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

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
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