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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, semua yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ada yang mengaturnya. Hukum 

berfungsi untuk menciptakan agar masyarakat dapat hidup damai tenteram 

serta mencegah terjadinya kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dan 

juga memperbaiki keadaan menjadi aman dan berkeadilan. 

Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan 

dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, 

sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa 

“batas-batasnya tidak tidak bisa ditentukan” dalam bahasa Inggris disebut 

Jurisprudence1. Ilmu  hukum digolongkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu hukum 

tata negara, hukum perdata dan hukum pidana.  

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan–peraturan yang 

mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam 

dengan hukuman badan berupa siksa badan2. Pertama tentang undang-undang 

sebagai dasar dari setiap tindakan hukum seseorang, untuk itulah kedudukan 

undang-undang sangat penting. Aturan-aturan pidana tersebut diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dan disingkat 

KUHP. 

                                                           
1 Satjipto Rahardjo,  2006,  Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.3. 
2Ismu Gunadi dan Joanedi Efendi, 2015, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 

Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, hlm.8. 
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Kedua, tentang keharusan dan larangan. Keharusan mengandung bahwa 

seseorang harus mengikuti setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam 

hukum pidana, sedangkan larangan bahwa setiap subjek hukum dilarang 

melanggar hal-hal yang telah dilarang dalam undang-undang. Ketiga, bagi 

pelanggarannya diancam dengan sanksi. Sanksi dalam hukum pidana adalah 

ancaman badan.  Ini tentu saja kalau dalam konteks Indonesia adalah pidana 

kurungan atau penjara3. 

Hukum pidana terbagi atas dua jenis yaitu hukum pidana umum dan 

hukum pidana khusus. Menurut Sudarto hukum pidana umum ialah hukum 

pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, 

sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu 

saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang 

mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak) 

hukum pidana ekonomi dan lain-lain4. Hukum pidana khusus merupakan 

bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang 

dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam undang-

undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat 

materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus juga 

memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga 

memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada 

dalam KUHAP5. Contoh lainnya hukum pidana khusus adalah tindak pidana 

                                                           
3Ibid., hlm. 9.  
4 Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik di Luar KUHP, 

Jakarta: Pernada media Group, hlm. 26. 
5Ibid., hlm. 31.  
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korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana teknologi informasi, 

dan lain-lain.  

Dalam hubungannya dengan tindak pidana teknologi informasi, 

pengaturannya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam undang-undang ini diartikan 

bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik 

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

electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 

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

atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 

komputer dan/atau media elektronik lainya6. 

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah 

berjalan sangat cepat. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong 

pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat 

disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak 

jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk 

melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam 

transaksi tidak perlu bertemu face to face, cukup melalui peralatan komputer 

dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya 

                                                           
6Ibid., hlm. 272. 
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era siber dalam bisnis. Dampak positif tersebut tidak berlangsung begitu saja, 

karena disisi lain timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan iktikad tidak 

baik mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan 

pelanggaran dan kejahatan7. 

Terdapat beberapa kejahatan komputer yang telah di diajukan ke 

Pengadilan. Salah satunya adalah Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2017/PN Smg 

dengan kasus : 

SEMARANG- Perkara penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau   

Jokowi, dengan tersangka Slamet Wibowo (29), pemilik akun media 

sosial facebook Rio Wibowo, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) 

Semarang. Dalam perkara ini, Slamet memosting ujaran kebencian 

dengan menuliskan hinaan terhadap Jokowi. Selain itu, tersangka juga 

mengumbar kebencian terhadap agama Islam. Panitera Muda Pidana 

pada PN Semarang, Noerma Soejatiningsih mengatakan, perkara atas 

nama tersangka Slamet Wibowo yang tercatat dengan nomor perkara 

896/Pid.- Sus/2017/PN Smg telah masuk ke pengadilan. Perkara itu 

dilimpahkan jaksa penuntut umum dari Kejati Jateng, Nunuk Dwi Astuti. 

”Atas pelimpahan itu, kami sudah teruskan ke Ketua PN Semarang yang 

selanjutnya menetapkan majelis hakim yang menangani perkara dan 

jadwal persidangannya,” jelas Noerma, kemarin. Majelis hakim yang 

ditunjuk, yakni Syahrul Machmud (ketua), Sigit Hariyanto dan CH Retno 

Damayanti selaku anggotanya. Selanjutnya, akan segera ditetapkan 

jadwal persidangannya.  

Slamet telah ditahan Polda Jateng sejak 20 September lalu. 

Penahanannya juga telah diperpanjang oleh jaksa penuntut umum Kejati 

Jateng sejak 10 Oktober lalu, untuk selanjutnya dilimpahkan ke 

pengadilan. Jaksa Nunuk dalam perkara ini menjerat tersangka dengan 

Pasal 45A ayat 2 Undang- Undang (UU) RI Nomor 19/ 2016 tentang 

Perubahan atas UU Nomor 11/ 2008 tentang ITE. Selain itu juga dijerat 

Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa. Warga 

Cangkiran, Mijen, itu awalnya membuat akun facebook pada Februari 

2016. Kemudian, Slamet secara beruntun pada 7 Agustus 2016 dan 22 

Desember 2016, 13 Juli 2017 dan 15 Juli 2017 membuat postingan ujaran 

kebencian dengan menghina Jokowi. Kemudian, pada 5 Mei 2016 

                                                           
7 Niniek Suparni, 2009, Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta: Sinar 

Grafika, hlm. 1. 
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menebar isu suku, ras, dan agama (SARA) di media sosial. Dalam hal ini, 

Slamet membuat kata-kata menghina agama Islam.(J17-57)8. 

 

Kasus seperti diatas merupakan kasus ujaran kebencian kepada Presiden 

Jokowi. Dalam kasus ini penyidik dengan cepat menyelidiki pelaku tindak 

pidana ujaran kebencian yang dialami oleh Presiden. Penyidikan merupakan 

tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi 

atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada 

persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus 

diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah 

dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pembuatnya. 

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti 

yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun 

sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang 

sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta 

siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum 

berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka tersebut 

kedepan sidang pengadilan, untuk segera disidangkan. 

Disini dapat kita lihat bahwa penyidikan merupakan suatu pekerjaan 

yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat 

dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka 

beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan9. Namun apa yang terjadi 

jika hal demikian terjadi terhadap masyarakat yang tidak mempunyai jabatan 

                                                           
8Di akses dari http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/18654/Perkara-Penghinaan-terhadap-

Jokowi-Dilimpahkan-ke-Pengadilan pada tanggal 13April 2018 
9 Djoko Prakoso, 1987, Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Jakarta: PT Bina 

Aksara, hlm. 7. 

http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/18654/Perkara-Penghinaan-terhadap-Jokowi-Dilimpahkan-ke-Pengadilan
http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/18654/Perkara-Penghinaan-terhadap-Jokowi-Dilimpahkan-ke-Pengadilan
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dalam pemerintahan, akankah penyidik dengan cepat dan dengan tanggap 

menangani kasus ujaran kebencian sebagaimana yang dialami oleh Presiden 

Jokowi, atau mungkin bisa saja masyarakat biasa dikesampingkan terlebih 

dahulu jika mengalami hal yang sama dengan kasus ujaran kebencian. 

KUHAP dan Peraturan Kapolri tidak mengatur tentang laporan atau aduan 

mana yang didahulukan untuk diperiksa oleh penyidik. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, 

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

MENYEBARKAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI FACEBOOK. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apa latar belakang penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku 

tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui facebook? 

2. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran 

ujaran kebencian melalui facebook? 

3. Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan 

terkait pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui 

facebook? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui latar belakang penyidik dalam melakukan penyidikan 

terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian melalui 

Facebook. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak 

pidana menyebarkan ujaran kebencian melalui Facebook. 

3. Untuk mengetahui hambatan yanng dihadapi penyidik dalam melakukan 

penyidikan terhadaptindak pidana tersebut. 

D. Manfaat Penulisan 

Berdasarkan tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dari segi praktis 

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak-

pihak yang terkait yaitu penyidik dan masyarakat dan menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan. 

2. Dari segi teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat menambah 

sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terutama bagi hukum siber. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian 

ini ialah metode kualitatif, yaitu metode yang berorientasi pada hal-hal 
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yang berbeda di lapangan atau bersifat natural bertujuan untuk 

mengumpulkan berbagai pendapat, informasi, tanggapan yang berkaitan 

dengan masalah agar masalah tersebut dapat selesai dan bermanfaat 

secara praktis dan akademis. Metode ini menggunakan interaksi 

langsung antara peneliti dengan sumber data Tindak pidana Cyber. 

Bentuk dari metode kualitatif dituangkan dalam kalimat atau kata-kata 

dan tidak dijabarkan dalam bentuk angka-angka kuantitatif. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang 

memberikanpenjelasan mengenai proses penyidikan oleh penyidik dalam 

tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian di facebook secara lebih 

jelas, menyeluruh dan rinci, yang kemudian dianalisis dengan undang-

undang terkait. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan 

dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan 

ujaran kebencian yang dilakukan oleh Rio Wibowo. Elemen dalam 

penelitian ini adalah Putusan No.896/Pid.Sus/2017/PN, Undang-Undang 

Informasi Teknologi dan Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak 

Pidana dan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Sebenarnya elemen utama 
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penelitian ini adalah Badan Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat 

penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Akan tetapi karena 

BAP tidak diberikan oleh penyidik maka Peneliti menggunakan Putusan 

Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2017/PN Semarang sebagai elemen 

penelitian. Dengan demikian penelitian ini bersifat regresif yaitu 

berangkat dari putusan pengadilan kemudian ditelusuri ke awal 

Penyidikan. 

4. Teknik Pengumpulan data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data 

sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, 

majalah, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Studi pustaka yang dilakukan 

meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier 

yang meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisikan 

ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan. 

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan 

ialah: 

a) Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2017/PN Smg; 

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 
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Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 

e) Kitab Undang–Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul 

penelitian, teori hukum dan pendapat para ahli. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang sifatnya 

menambahkan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder dan mendukung informasi untuk membantu 

menyelesaikan penelitian bentuk dari bahan hukum tersier 

berupa wawancara dan website internet. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui 

kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, 

dilakukan editing, dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data 
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selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun 

secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian10. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang 

dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung dan berwujud kasus-kasus. 

Data yang disajikan berupa uraian yang dikaitkan dengan fakta, kondisi, 

akibat, serta situasi selama penelitian. Hasil analisis penelitian disusun 

dalam laporan penelitian berbentuk skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan bertujuan agar penulis ini dapat terarah dan 

sistematis sehingga dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) 

bab yang terdiri dari: 

BAB I, adalah BAB PENDAHULUAN yang didalamnya memuat latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II, adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang di dalamnya akan 

mengemukakan tinjauan tentang Penyelidikan dan Penyidikan, tinjauan 

tentang Pelaku Tindak Pidana, tinjauan tentang Tindak Pidana Ujaran 

Kebencian di Media sosial dan Pengertian tentang Facebook. 

BAB III, adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

yang terdiri dari Pofil Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Latar belakang 

melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran ujaran 

                                                           
10 Petrus Soerjowinoto dkk, 2014,Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum 

Unika Soegijapranata, hlm. 56. 
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kebencian melalui Facebook, Penyidikan terhadap Pelaku tindak pidana 

penyebaran ujaran kebencian melalui facebook, Analisis enggunaan Pasal 

45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik.dalam utusan Nomor id.sus/, Hambatan 

yang dihadapi penyidikan kasus penyebaran ujaran kebencian melalui 

Facebook dan Cara menanggulangi Ujaran Kebencian dalam Facebook. 

BAB IV, adalah BAB PENUTUP yang didalamnya memuat kesimpulan 

dan saran-saran penulis. 
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