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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profile Pengadilan Negeri Semarang
46

 

Sebelum membahas hasil penelitian tentang kekuatan pembuktian hasil 

cetakan (screenshot/printscreen) dalam persidangan dan pertimbangan Hakim 

dalam mengesahkan alat bukti (screenshot/printscreen) dalam Putusan 

No.686/Pid.Sus/2016/PN.Smg dalam menggunakan Pasal 27 ayat (3) jo. pasal 

45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, terlebih dahulu akan dijelaskan sejarah umum tentang 

Pengadilan Negeri Kota Semarang di mana Penulis melakukan penelitian di 

tempat tersebut. Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana   

kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan 

Negeri Semarang antara lain mengadili, menyelesaikan perkara yang diajukan 

kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. serta menyelenggarakan Administrasi Perkara dan 

Administrasi Umum lainnya. 

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan 

umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki 

pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. 

Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 

                                                           
46

 Terkait Profile Pengadilan Negeri Semarang, data didasarkan kepada Bagian 

Kepaniteraan Umum Bapak Yusuf Suwandi, dengan mengacu pada  Sumber: 

http://www.pn-semarangkota.go.id 
 

http://www.pn-semarangkota.go.id/
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tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk 

dalam salah satu lingkungan peradilan. Setiap pengadilan khusus ini memiliki 

kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan 

Undang-Undang yang membentuknya.  Wilayah hukum pengadilan-pengadilan 

khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah Pengadilan Niaga (Propinsi 

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Pengadilan Hubungan 

Industrial (Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). 

Pembentukan Pengadilan Khusus pada Pengadilan Negeri Semarang 

antara lain: 

1) Pengadilan Niaga.  

Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya 

Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan 

Undang-Undang Kepailitan yang baru. Tetapi pada tahun 2001, terjadi 

perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak 

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi kewenangan memeriksa 

sengketa merek; paten; hak cipta; desain industri; dan desain tata letak 

sirkuit terpadu. Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang 

Kepailitan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 

didirikan Pengadilan Niaga di Makassar; Surabaya; Semarang; dan 

Medan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga dilihat dari 
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eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutus perkara-perkara 

Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan 

Perkara HAKI. Pembentukan Pengadilan Niaga membawa beberapa 

pembaruan, sebagai contoh adanya standar waktu penyelesaian perkara 

dan diperkenalkannya Hakim Ad-Hoc. 

Pengadilan Niaga juga merupakan Pengadilan pertama yang 

memberikan kewenangan bagi Hakimnya untuk mengajukan pendapat 

yang berbeda atau dissenting opinion dalam putusan. Karena 

Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, maka 

Ketua Pengadilan serta Panitera Pengadilan juga bertindak sebagai 

Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan Niaga. Namun, Hakim yang 

menangani perkara niaga merupakan Hakim Karir yang khusus 

ditunjuk atau ditugaskan untuk itu. 5 (lima) dari 20 (dua puluh) Hakim 

karir di Pengadilan Negeri Semarang telah ditunjuk khusus oleh Ketua 

Mahkamah Agung sebagai Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada 

tahun 2007. Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Niaga, seseorang 

harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana 

telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu: 

a. Memiliki pengalaman sebagai hakim di Pengadilan Negeri; 

b. Memiliki keahlian di bidang perkara niaga; 

c. Memiliki kejujuran, integritas tinggi, dan keinginan untuk 

menegakkan keadilan; 

d. Tidak melakukan kegiatan yang tidak bermoral; 
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e. Telah mengikuti pelatihan yang dirancang khusus untuk 

membimbing para hakim dalam melakukan tugasnya. 

Selain menangani perkara niaga, Hakim niaga juga tetap 

menangani perkara-perkara umum (pidana dan perdata) yang masuk ke 

Pengadilan Negeri Semarang. Hakim Ad-Hoc adalah seseorang yang 

bukan hakim Pengadilan Negeri, namun memiliki keahlian dalam 

menangani perkara niaga dan memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan untuk ditugaskan di Pengadilan. Seseorang yang menjabat 

sebagai Hakim Ad-Hoc dapat merupakan pejabat pemerintah; 

pengacara; akademisi hukum; atau pensiunan Hakim. Posisi Hakim 

Ad-Hoc ini dirancang untuk menambah seseorang yang ahli dalam 

bidang-bidang khusus yang terkait dengan perkara niaga, ke dalam 

Majelis Hakim yang menangani perkara niaga.  

Hakim Ad-Hoc diangkat oleh Presiden RI dengan Keputusan 

Presiden, berdasarkan rekomendasi atau usul dari Ketua Mahkamah 

Agung. Hakim Ad-Hoc diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan 

dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Mereka dapat 

ditugaskan pada Pengadilan ditingkat pertama; kasasi; atau peninjauan 

kembali.  

2) Pengadilan Hubungan Industrial. 

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang 

dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang mengadili 

dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial berdasarkan 
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Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial 

memiliki perubahan yang cukup mendasar, diantaranya penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang selama ini berada di bawah 

lingkup wilayah Eksekutif, kini menjadi bagian dari sistem peradilan 

di bawah Kekuasaan Yudikatif. Pengadilan Hubungan Industrial 

dibentuk pada bulan Januari 2006 pada Pengadilan Negeri Semarang, 

dan begitu juga pada Pengadilan-Pengadilan Negeri yang lain disetiap 

Ibukota Propinsi di Indonesia.  

Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya 

dilakukan pada awal tahun 2005 tapi ditunda berdasarkan Keputusan 

Presiden No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya 

Undang-undang No. 2 Tahun 2004, untuk menambah waktu semua 

persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan institusi lain yang 

terkait. 

Pengadilan Hubungan Industrial membawa perubahan pada 

struktur organisasi Pengadilan Negeri, yaitu dengan diperkenalkannya 

Sub-Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial yang dipimpin oleh 

seorang Panitera Muda dan dibantu oleh beberapa orang Panitera 

Pengganti. Panitera Muda Hubungan Industrial berada sejajar dengan 

Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum yang ada di Pengadilan 

Negeri. Selain itu sebagaimana halnya dengan Pengadilan Niaga dan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial 
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juga memiliki Hakim Ad-Hoc untuk menjadi bagian dari Majelis yang 

memeriksa perkara. Hakim Ad-Hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah 

Agung dari nama-nama yang diajukan oleh Menteri Tenaga Kerja atas 

usul Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha. 

Pengangkatan Hakim Ad-Hoc tersebut ditetapkan oleh Keputusan 

Presiden. 

Pada Hari Senin, Tanggal 21 Januari 2019, telah dilaksanakan upacara 

Pengambilan sumpah jabatan, pelantikan dan serah terima jabatan ketua 

Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus dari: Purwono Edi Santoso, 

SH., MH. Kepada: Sutaji, SH.MH. Acara tersebut dihadiri oleh Hakim Tinggi, 

Pejabat struktural, pejabat fungsional Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Hakim 

dan pejabat struktural Pengadilan Negeri Semarang serta para tamu undangan 

lainnya. Bertempat di lantai 2 (dua) Gedung Pengadilan Tinggi Semarang acara 

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan dimulai pukul 10.00 WIB. 

Kemudian Acara di tutup dengan doa oleh rohaniwan dilanjutkan pemberian 

ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik, pemberian ucapan selamat 

diawali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dilanjutkan dengan foto 

bersama para Pejabat dan para tamu undangan. 

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km2 yang 

terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) 

kelurahan sebagai berikut: 
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No. Nama Kecamatan Nama Kelurahan 

1. Kecamatan Gajah Mungkur 

1. Kelurahan Karangrejo 

2. Kelurahan Bendan Duwur 

3. Kelurahan Bendan Ngisor 

4. Kelurahan Sampangan 

5. Kelurahan Gajah Mungkur 

6. Kelurahan Lempongsari 

7. Kelurahan Petompon 

8. Kelurahan Bendungan 

2. Kecamatan Mijen 

1. Kelurahan Cangkiran 

2. Kelurahan Bubakan 

3. Kelurahan Karangmalang 

4. Kelurahan Polaman 

5. Kelurahan Purwosari 

6. Kelurahan Tambangan 

7. Kelurahan Wonopolo 

8. Kelurahan Mizen 

9. Kelurahan Jatibarang 

10. Kelurahan Kedungpane 

11. Kelurahan Ngadirgo 

12. Kelurahan Wonoplumbon 

13. Kelurahan Jatisari 

14. Kelurahan Pesantren 

3. Kecamatan Candisari 

1. Kelurahan Candi 

2. Kelurahan Jatingaleh 

3. Kelurahan Kaliwungu  

4. Kelurahan Jomblang 

5. Kel. Karanganyar Gunung 

6. Kelurahan Tegalsari 

7. Kelurahan 

Wonotingal 

4. Kecamatan Tugu 

1. Kelurahan Jrakah 

2. Kelurahan Tugurejo 

3. Kelurahan karanganyar 

4. Kelurahan Randugarut 

5. Kel. Mangkang Kulon 

6. Kel. Mangkang Wetan 

7. Kelurahan Mangunharjo 

5. Kecamatan Gunungpati 

1. Kelurahan Pekintelan 

2. Kelurahan Mangunharjo 

3. Kelurahan Plalangan 

4. Kelurahan Gunung Pati 

5. Kelurahan Nongkosawit 

6. Kelurahan Pongangan 

7. Kelurahan Ngijo 
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8. Kelurahan Patemon 

9. Kelurahan Sekaran 

10. Kelurahan Sukorejo 

11. Kelurahan Sadeng 

12. Kelurahan Cepoko 

13. Kelurahan Jatirejo 

14. Kelurahan Sumurejo 

15. Kelurahan Kalisegoro 

16. Kelurahan Kandri 

6. Kecamatan Ngaliyan 

1. Kelurahan Gondoriyo 

2. Kelurahan Podorejo 

3. Kelurahan Beringin  

4. Kelurahan Purwoyoso 

5. Kelurahan Kalipancur 

6. Kelurahan Bambankerep 

7. Kelurahan Wates 

8. Kelurahan Wonosari 

9. Kelurahan Tambak Aji 

10. Kelurahan Ngaliyan 

7. Kecamatan Banyumanik 

1. Kelurahan Pundakpayung 

2. Kelurahan Gedawang 

3. Kelurahan Jabungan 

4. Kelurahan Pedalangan 

5. Kelurahan Banyumanik 

6. Kelurahan Srondol Kulon 

7. Kelurahan Srondol Wetan 

8. Kelurahan Ngresep 

9. Kelurahan Tinjomoyo 

10. Kelurahan Padangsari 

11. Kelurahan Sumurboto 

8. Kecamatan Tembalang 

1. Kelurahan Meteseh 

2. Kelurahan Rowosari 

3. Kelurahan Mangunharjo 

4. Kelurahan Bulusan 

5. Kelurahan Kramas 

6. Kelurahan Tembalang 

7. Kelurahan Jangli 

8. Kelurahan Tandang 

9. Kelurahan Kedungmundu 

10. Kelurahan Sendangguwo 

11. Kelurahan Sendangmulyo 

12. Kelurahan Sambiroto 

9. Kecamatan Gayamsari 

1. Kelurahan Tambakrejo 

2. Kelurahan Kaligawe 

3. Kelurahan Sawah Besar 

4. Kelurahan Siwalan 
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5. Kelurahan Sambirejo 

6. Kel. Pandean Lamper 

7. Kelurahan Gayamsari 

10. Kecamatan Semarang Utara 

1. Kelurahan Bandarharjo 

2. Kelurahan Plombokan 

3. Kelurahan Purwosari 

4. Kelurahan Kuningan 

5. Kelurahan Panggung Lor 

6. Kel. Panggung Kidul 

7. Kelurahan Tanjungmas 

8. Kelurahan Dadapsari 

11. Kecamatan Semarang Barat 

1. Kel. Ngemplak Simongan 

2. Kelurahan Manyaran 

3. Kelurahan Krapyak 

4. Kelurahan Tambakharjo 

5. Kel. Kalibanteng Kulon 

6. Kel. Kalibanteng Wetan 

7. Kelurahan Gisikdrono 

8. Kelurahan Bongsari 

9. Kel. Bojong Salaman 

10. Kelurahan Salaman Mulyo 

11. Kelurahan Cabean 

12. Kelurahan Karangayu 

13. Kelurahan Krobokan 

14. Kelurahan Tawangsari 

15. Kelurahan Tawangmas 

16. Kelurahan Kembagarum 

12. Kecamatan Pedurungan 

1. Kel. Penggaron Kidul 

2. Kelurahan Tlogomulyo 

3. Kel. Tlogosari Wetan 

4. Kel. Tlogosari Kulon 

5. Kelurahan Tlogosari Kidul 

6. Kelurahan Plamongan Sari 

7. Kelurahan Gemah 

8. Kel. Pendurungan Kidul 

9. Kel. Pedurungan Lor 

10. Kelurahan Tengah 

11. Kelurahan Palebon 

12. Kelurahan Kalisari 

13. Kecamatan Genuk 

1. Kelurahan Sambungharjo 

2. Kelurahan Kudu 

3. Kelurahan Karangroto 

4. Kelurahan Genuksari 

5. Kelurahan Banjardowo 

6. Kelurahan Gebangsari 

7. Kelurahan Trimulyo 
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8. Kelurahan Penggaron Lor 

9. Kel. Bangetayu Kulon 

10. Kel. Bangetayu Wetan 

11. Kelurahan Terboyo Kulon 

12. Kelurahan Terboyo Wetan 

14. Kecamatan Semarang Selatan 

1. Kelurahan Randusari 

2. Kelurahan Bulustalan 

3. Kelurahan Barusari 

4. Kelurahan Megassari 

5. Kelurahan Pleburan 

6. Kelurahan Wonodri 

7. Kelurahan Peterongan 

8. Kelurahan Penggaron Lor 

9. Kelurahan Lamper Lor 

10. Kelurahan Lamper Kidul 

11. Kelurahan Lamper Tengah 

15. Kecamatan Semarang Tengah 

1. Kelurahan Miroto 

2. Kelurahan Brumbungan 

3. Kelurahan Jagalan 

4. Kelurahan Kranggan 

5. Kelurahan Gabahan 

6. Kelurahan Kembangsari 

7. Kelurahan Sekayu 

8. Kelurahan Pandansari 

9. Kelurahan Bangunharjo 

10. Kelurahan Kauman 

11. Kelurahan Purwodinatan 

12. Kelurahan Karangkidul 

13. Kelurahan Pekunden 

16. Kecamatan Semarang Timur 

1. Kelurahan Kemijen 

2. Kelurahan Rejomulyo 

3. Kelurahan Mlatibaru 

4. Kelurahan Kebonagung 

5. Kelurahan Bugangan 

6. Kelurahan Mlatiharjo 

7. Kelurahan Sarirejo 

8. Kelurahan Rejosari 

9. Kelurahan Karangturi 

10. Kelurahan Karangampel 

Tabel 1.1 wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 



59 
 

Gambar 1.1 Peta Petunjuk Jalan (Maps) Pengadilan Negeri Semarang. 

Sumber: http://www.pn-semarangkota.go.id 

  

Penulis membuktikan melalui Maps, sebagaimana dibuktikan oleh Penulis 

pada Penelittian ini bahwa Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat Jalan 

Siliwangi Nomor 512 Semarang merupakan tempat Penulis melakukan 

Penelitian. Pengadilan Negeri Semarang juga memiliki visi dan misi untuk 

meningkatkan pelayanan publik dalam memberikan pengayoman kepada 

masyarakat, adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri 

Semarang, yaitu: 

VISI 

"Mengutamakan Pelayanan Publik dibidang Pelayanan Hukum dan 

Keadilan yang berintegritas dalam rangka menuju Akreditas”. 

MISI 

“Mengoptimalkan Pelayanan Publik dibidang Penegakan Hukum dan 

Keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang”. 

http://www.pn-semarangkota.go.id/
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No. Kategori Perkara Putusan 

1. Pidana Khusus (ITE) Putusan PN Semarang No. 

552_Pid_Sus_2016_PN.Smg Tahun 2016. 

Register: 2016 – Putus : 03-11-2016 – 

Upload: 26-01-2017 (Johanes Kurniawan 

Bin (Alm) Fx Hadi Kristanto) 

2. Pidana Khusus (ITE) Putusan PN Semarang No. 

686/Pid.Sus/2016/PN.Smg Tahun 2016. 

Register: 2016 – Putus : 15-11-2016 – 

Upload: 07-03-2017 (Terdakwa I. Arif 

Budiman Bin Agus Mulyana ; Terdakwa II 

Maria Ulfah Binti Syamsuddin) 

3. Pidana Khusus (ITE) Putusan PN Semarang No. 

267/Pid.Sus/2017/PN.Smg Tahun 2017. 

Register: 2017 – Putus : 12-08-2017 – 

Upload: 22-08-2017 (Danang Kurniawan bin 

Muharto) 

4. Pidana Khusus (ITE) Putusan PN Semarang No. 

2166/Pid.Sus/2017/PN.Smg Tahun 2017. 

Register: 2017 – Putus : 05-08-2017 – 

Upload: 08-09-2017 (Achmad Safuan, SE., 

MM Alias Ryan bin Salim) 

5. Pidana Khusus (ITE) Putusan PN Semarang No. 

294/Pid.Sus/2018/PN.Smg Tahun 2018. 

Register: 2018 – Putus : 07-08-2018 – 

Upload: 20-09-2018 (Bambang Hesthi 

Wahyudi bin Parjo Purwo Swito) 

6. Pidana Khusus (ITE) Putusan PN Semarang No. 

295/Pid.Sus/2018/PN.Smg Tahun 2018. 

Register: 2018 – Putus : 07-08-2018 – 

Upload: 05-12-2018 (Danang Tri Widodo 

bin Suratman) 

 

Tabel 1.2 Jumlah Putusan di Pengadilan Negeri Semarang dalam kategori Pidana 

Khusus, Perkara ITE  

Sumber: http://www.pn-semarangkota.go.id  

 

  Menjadi persoalan Penulis mengalami kesulitan ketika meminta data 

berupa jumlah kasus Pencemaran Nama Baik yang sudah diputuskan oleh 

Pengadilan Negeri Semarang, baik 1(satu) tahun terakhir maupun 2 (dua) tahun 

terakhir di Pengadilan Negeri Semarang. Penulis memperoleh data di website 

http://www.pn-semarangkota.go.id/
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Pengadilan Negeri Semarang bahwa adanya 7 Putusan termasuk dalam Tindak 

Pidana Khusus, yaitu menyangkut dengan ITE antara lain: 3 (tiga) Putusan 

yang menimbulkan SARA; 2 (dua) Putusan Perdagangan Telekomunikasi yang 

tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan 2 (dua) Putusan Pencemaran Nama 

Baik. Oleh sebab itu, Penulis meneliti Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN 

Semarang. 

B. Kekuatan Pembuktian Hasil Cetakan (Screenshot/Printscreen) dalam 

Persidangan.  

1. Posisi Kasus 

Berikut adalah posisi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang 

dengan Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg: 

i. Identitas 

1) Terdakwa I: 

Nama Lengkap  :Arief Budiman berinisial (AB) bin Agus   

Mulyana   

Tempat Lahir  : Majalengka 

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/12 Agustus 1987 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Kebangsaan  : Indonesia 

Tempat Tinggal  : Jl. Semanggi Raya No.78 RT 001 RW 004 

Kel. Mejasem Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal. 

Agama  : Islam  
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Pekerjaan  :Karyawan PT AXA Mandiri Financial     

Service Mandiri 

Pendidikan  : Sarjana 

2) Terdakwa II: 

Nama Lengkap  :Maria Ulfah berinisial (MU) binti   

Syamsuddin 

Tempat Lahir  : Tegal 

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/8 Nopember 1985 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Kebangsaan  : Indonesia 

Tempat Tinggal  : Jl. Semanggi Raya Nomor 78 RT 001 RW 

004 Kel. Mejasem Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal. 

Agama : Islam  

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Pendidikan : Sarjana 

ii. Kasus  

 Kasus ini berawal dari kecemburuan terdakwa II Maria Ulfa berinisial 

(MU) binti Syamsuddin terhadap suaminya terdakwa I Arief Budiman 

berinisial (AB) bin Agus Mulyana kepada saksi Asri Noviasari berinisial 

(AN) binti Mukhibin dan Terdakwa II, dan karena MU ingin memastikan 

bahwa AB sudah tidak lagi berhubungan dengan saksi AN dan agar saksi 

AN beserta keluarganya membenci dan menjauhi AB. Karena kecemburuan 
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MU selanjutnya, pada saat berada dirumahnya di Cirebon AB mulai 

mengirim SMS melalui handphone Blackberry Dakota ke nomor handphone 

081326585141, dengan posisi saat mengetik SMS tersebut AB sedang 

bersama MU yang berada disebelahnya. Kata-kata yang diketik oleh AB 

didikte oleh MU, adapun SMS yang dikirim AB tersebut yaitu pada tanggal 

09 Mei 2015 sekira pukul 18.30 WIB AB, dengan menggunakan handphone 

Blackberry Dakota dengan nomor handphone 085641004004 saksi telah 

mengirim SMS yang diterima oleh saksi Sri Ariyanti berinisial (SA) dengan 

nomor telpon 081326585141 yang isinya “Assalamualaikum ibu tolong 

dong didik AN dia masih hubungi istri saya, saya sudah tidak ada sedikitpun 

niat dihati saya untuk berhubungan sedikitpun sama AN dengan semua 

keluarganya, tolong dibilangin aja”. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar 

pukul 18.51 WIB dengan menggunakan handphone yang sama AB 

mengirim kembali SMS ke saksi SA dengan nomor telpon 081326585141 

yang isinya “saya sudah berkeluarga tetap saja diganggu-ganggu sama AN 

tolonglah dibilangin ya bu, nuhun AB”. 

 Selanjutnya secara berturut-turut dengan sepengetahuan dan persetujuan 

AB, MU mengirim sms kembali melalui handphone Blackberry Dakota 

dengan nomor handphone 085641004004 milik AB ke nomor handphone 

081326585141 milik saksi SA, pada tanggal 18 Mei 2015 jam 20.05 WIB 

isi sms MU yaitu “Sekali lagi saja ingetin anakmu berteman sama aku di 

Facebook, Path, atau apapun benar-benar tidak tahu malu, pergi dari hidup 

aku tidak butuh pelacur”. Pada tanggal 18 Mei 2015 jam 22.07 WIB dengan 
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isi SMS “Tolong bilang AN tidak perlu hubungi mama dan semua keluarga 

saya, tidak perlu ada silahturohmi apa-apa. saya sudah menikah, dulu disia-

siakan giliran saya sudah jadi manager dia koar-koar sama istri saya yang 

sudah menemani saya dari nol, apa karena masih jadi perawan tua? 

Tolonglah saya tidak perlu apa-apa lagi, cukup saya menikmati dia dulu dan 

tidak ada perasaan apa-apa lagi. Tolong diingat sampai kapanpun jangan 

ganggu hidup saya”. Pada tanggal 18 Mei 2015 jam 22.15 WIB dengan isi 

SMS “saya mau dinas di Semarang dan tolong bilang anakmu jangan pernah 

godain saya dimanapun ngerti, saya sudah jijik sama dia. Tidak perlu 

silahturohmi macam-macam sama keluarga saya tanya-tanya tentang 

kehidupan saya tidak perlu najis banget sama yang namanya AN perempuan 

tidak tahu diri”.  

 Pada tanggal 18 Mei 2015 jam 22.28 WIB mengirim sms yang berisi 

“kere disia-sia, saya manager tanya-tanya apalagi sampai cerita macam-

macam ke istri saya, sampah bagi saya tentang AN dan keluarganya jadi 

tolonglah tidak usah kenal saya lagi anda dan anak anda tidak tahu diri”. 

Selang 2 menit jam 22.30 WIB MU mengirim sms lagi yang berisi “tidak 

usah banyak doa, tidak penting awas saja anakmu kecentilan godain saya”, 

dilanjutkan lagi pada hari yang sama jam 22.33 WIB MU mengirim sms 

yang berisi “Saya sudah punya anak istri dan anakmu perawan tua, tolong 

camkan itu ketemu dimanapun najis lihat saya pun, sudah tidak berselera 

tolong kalau punya harga diri hapus saya dari hidup anda sekeluarga ngerti, 
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makasih saya hanya ingin memperjuangkan keutuhan keluarga saya bukan 

masa lalu sampah  tentang AN”.  

 Pesan yang masuk secara berturut-turut tersebut tidak ditanggapi oleh 

SA, dan MU merasa geram sehingga MU mengirim pesan lagi pada tanggal 

19 Mei 2015 jam 06.49 WIB melalui handphone Blackberry Dakota dengan 

nomor handphone 085641004004 milik AB ke nomor handphone 

081326585141 milik saksi SA yang berisi “Saya tidak peduli apapun saya 

sekarang punya anak istri dan tidak pantas anakmu sms-sms mamaku tanya-

tanya sudah menikah belum, apa pantas? Saya sudah menikah lama dan 

saya bunuh kalau perlu orang yang ingin menghancurkan keluarga saya 

apalagi AN sampah iman? iman kau pacaran saja sama non islam ngaca 

hahaha perawan tua, ups perawan? Whats”. Pada tanggal 08 Agustus 2015 

jam 20.05 WIB terdakwa mengirim sms kembali melalui handphone 

Blackberry Dakota dengan nomor handphone 085641004004 milik AB ke 

nomor handphone 081326585141 milik saksi SA, dengan isi sms “Saya 

tidak ingin anak anda mengenal saya lagi dalam kesempatan apapun, saya 

sudah punya anak istri dan saya bahagia didalamnya, jangan pernah 

mengganggap bahwa masa lalu saya dengan anak anda adalah segala-

galanya, tolong sarankan saja untuk segera menikah dan tidak genit terhadap 

saya”. 

 Tidak hanya melalui sms saja, MU juga telah mengirim melalui pesan 

inbox (messenger) akun facebook AB, hal tersebut sepengetahuan AB ke 

akun facebook milik saksi AN yang berisi penghinaan dan ancaman, yang 
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diketik dikirim melalui Iphone 5S 16GB warna Gold. Dimana pada tanggal 

05 Agustus 2015 jam 02.22 WIB dengan isi “Kepada novi, tolong jangan 

ganggu apapun lagi tentang saya dan keluarga saya, karena saya sudah 

sangat bahagia dengan karir dan keluarga saya, bagiku kamu dan semua 

cerita kita dulu sampah, gak bernilai apapun. Saya sudah di kanwil 7 dan 

suatu saat mungkin kita bertemu karena kamu sekretaris kanwil, tolong  

jangan sok kecantikan dimata saya, saya tidak ingin melihat dan mengenal 

kamu lagi dalam kehidupan saya. Oh ya satu lagi kalau kamu merasa 

karirmu sukses hahaha sekretaris kok bangga, foto Cuma selalu pakek 

editan. Pacar juga non muslim dan juga pekerjaan lotte mart hahaha 

nyesalkan tidak jadi sama aku. Sorry, saya sekarang manager dan bahagia 

dengan anak istri saya jadi rusak apapun yang sudah saya miliki sampah 

bagiku tetap sampah. Tolong hapus semua kronologi tentang kamu di 

facebook saya termasuk mengaku-ngaku adik saya sebagai saudara kamu”. 

 Pada tanggal 05 Agustus 2015 jam 14.32 WIB berisi “Perawan tua dikira 

cantik kamu, imut hidung babi”. Pada tanggal 05 Agustus 2015 jam 20.50 

WIB “Awas kamu cerita macam-macam apalagi tentang masa laluku ke 

istriku tidak penting karena sampah dan semua cerita kita. Dikira kamu bisa 

sombong karena jadi sekretaris pak yogi. Berapa gajimu, tidak mutu”. 

 Dengan demikian sms dan pesan inbox (messenger) yang dikirim para 

terdakwa ditunjukkan kepada saksi SA melalui akun AN, yang 

mengakibatkan saksi SA dan AN merasa terhina dan merasa takut dan 

khawatir para terdakwa benar-benar melakukan hal-hal yang 
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disampaikannya melalui sms dan pesan inbox (messenger) tersebut. 

Kemudian saksi AN mengadukan perbuatan para terdakwa kepada pihak 

yang berwajib pada tanggal 02 September 2015 dengan 

screenshot/printscreen sms dan inbox facebook yang dikirim para terdakwa 

dimana SA yang mencetak sendiri hasil transkip sms dan inbox facebook 

yang memiliki unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik guna 

sebagai bukti untuk laporan ke penyidikan. 

 Telah kita ketahui bahwa ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan 

dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu 

pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam 

suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia 

menerima jabatan atau pekerjaan. Tetapi dalam kasus tersebut, juga tidak 

dijelaskan atau dituangkan dalam laporan pemeriksaann penyidik kalau 

hasil cetakan screenshot/printscreen merupakan alat bukti yang dijamin 

keasliannya, Pada kenyataannya hasil cetakan screenshot/printscreen dalam 

hal ini merupakan alat bukti utama yang harus diketahui kebenarannya. 

Berbeda saat pemeriksaan oleh penyidik, dimana dalam laporan penyidikan 

sangat mengesampingkan alat bukti utama dan dapat saja alat bukti tersebut 

dimanipulasi oleh oknum tertentu karena tidak diperiksa terlebih dahulu 

melalui keterangan ahli maupun laboratorium forensik yang sudah dijamin 

keaslian atau keotentikan hasil cetakan screenshot/printscreen apabila sudah 

melalui tahap tersebut. 
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Kekuatan pembuktian hasil cetakan (Screenshot/Printscreen) dalam 

Persidangan merupakan peran terpenting dalam penelitian karena pada 

hakikatnya, banyak sekali  yang mengabaikan keorisinilan atau keaslian dalam 

Hasil Cetakan (Screenshot/Printscreen). Hal yang dianggap sepele itulah yang 

sangat berpengaruh besar dalam keadilan hukum, dan terjadinya berbagai 

pertimbangan – pertimbangan serta spekulasi dari beberapa pihak yang sampai 

sekarang belum terpecahkan atau masih rancu dan tidak adanya kepastian 

hukum yang jelas, terutama dalam kekuatan pembuktian hasil cetakan 

(Screenshot/Printscreen) seperti yang dilakukan peneliti saat mewawancari 

Hakim Ketua Eddy P Siregar. 

Hakim Ketua Eddy P Siregar menerangkan bahwa
47

: 

“Kasus ini merupakan delik aduan, yang mana saksi korban sudah 

menyerahkan alat bukti yang berupa screenshot/printscreen ke pihak 

kepolisian. Jadi, hasil cetakan screenshot/printscreen yang merupakan 

alat bukti itu nantinya akan dikumpulkan dan dibuktikan keasliannya 

serta kebenarannya saat persidangan melalui alat bukti lainnya”.  

 

 Hakim mengatakan bahwa akan dikumpulkan dan dibuktikan keasliannya 

serta kebenarannya saat persidangan melalui alat bukti lain. Sangat jelas bahwa 

Hakim saat persidangan tersebut, dimana telah mengupayakan bahwa hasil 

cetakan screenshot/printscreen akan dibuktikan keasliannya, tetapi Hakim 

tidak menyebutkan melalui alat bukti lain apa yang dapat meyakinkan Hakim 

bahwa hasil cetakan screenshot/printscreen benar adanya serta keasliannya 

dapat dikatakan sah. Hal tersebut pun seharusnya disebutkan secara jelas, untuk 

menjamin bahwa hasil cetakan (screenshot/printscreen)  pembuktiannya kuat. 
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Sebagaimana tugas Hakim yang diatur secara normatif  dalam Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) yang 

dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa; mengadili; 

dan memutus suatu perkara, artinya tugas Hakim wajib memeriksa dan 

mengadilinya agar adanya kepastian hukum yang jelas. Apabila dicermati, jika 

Hakim tidak memeriksa secara detail maka dalam hal ini Hakim menyimpang 

dan lalai dari tugasnya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 Selain itu dalam delik aduan apabila terdakwa tidak mengakui didalam 

persidangan bahwa terdakwa yang mengirim sms kepada saksi, dimana sms 

tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap saksi, maka untuk 

membuktikan dokumen yang berupa hasil cetakan (screenshot/printscreen) 

dapat diketahui keaslian maupun kepalsuan sebuah dokumen yang berupa kata-

kata maupun gambar, nantinya akan diuji coba oleh laboratorium forensik. 

Ketika sudah melalui tahap laboratorium forensik baru dokumen dapat 

dikatakan menjadi alat bukti sah atau tidak, menurut Ketua Majelis Hakim 

Eddy P Siregar menyatakan bahwa
48

: 

 “Apabila ada kata-kata atau gambar yang dipalsukan kecuali apabila 

terdakwa tidak mengakui maka alat bukti tersebut akan dipersiapkan dan 

dicek melalui Laboratorium Forensik, ditambah Keterangan Ahli. Tetapi, 

biasanya untuk memastikan kepalsuan itu harus ke laboratorium untuk dicek 

agar bisa terdeteksi mana hasil dokumen/surat yang asli dan dokumen/surat 

yang palsu atau bisa disebut rekayasa. Sebenarnya Negara Pancasila kan 

sudah diakui TAP MPR. Jadi, memang bisa saja berbeda-beda akidahnya”. 

 Perlu dicermati bahwa Hakim hanya terfokus pada keterangan terdakwa, 

dimana dalam hal utama yang dipastikan terlebih dahulu adalah keterangan 
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terdakwa di depan persidangan, apabila dalam keterangan terdakwa dirasa 

meragukan barulah hasil cetakan screenshot/printscreen diperiksa di 

laboratorium forensik. Hakim tidak mementingkan keaslian hasil cetakan 

screenshot/printscreen terlebih dahulu, bahwasannya keaslian hasil cetakan 

screenshot/printscreen harus diutamakan karena pada dasarnya menyangkut 

unsur tindak pencemaran nama baik, dimana dalam hasil cetakan 

screenshot/printscreen itulah yang dapat membuktikan dalam memberatkan 

maupun meringankan terdakwa. Apabila hasil cetakan screenshot/printscreen 

dalam pembuktiannya tidak dicek terlebih dahulu bisa saja ada oknum tertentu 

yang mengubah hasil cetakan screenshot/printscreen, sehingga terdakwa bisa 

saja mendapat hukuman yang seharusnya memberatkan terdakwa, justru 

terdakwa mendapat hukuman yang lebih ringan. Hal tersebut sangat tidak 

sesuai dengan kekuatan pembuktian, maka kekuatan pembuktian hasil cetakan 

screenshot/printscreen sangat diutamakan agar terdakwa mendapat hukuman 

yang seimbang. 

  Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang tercantum dalam 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:  

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan ahli; 

3. Surat; 

4. Petunjuk; 

     5. Keterangan terdakwa. 
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 Dalam Putusan Perkara Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg tidak 

diketahuinya saksi ahli dikarenakan terdakwa sudah mengakui kesalahan dalam 

persidangan, dan penuntut umum tidak mengundang saksi ahli dikarenakan 

pembayaran yang cukup mahal, sehingga dengan kesepakatan bersama antara 

penuntut umum dengan terdakwa untuk tidak mendengarkan keterangan saksi 

ahli, sebagaimana diungkapkan pada Ketua Majelis Hakim Eddy P Siregar 

yang mengatakan bahwa
49

: 

“Ada asas yang mengatakan bahwa unus testis nulus testis artinya satu 

saksi bukan saksi. Tetapi dalam perkara ini dari pihak saksi korban sudah 

ada 2 alat bukti yang cukup yaitu hasil screenshot/printscreen dan 

keterangan saksi. Serta dari pihak terdakwa juga sudah disita barang bukti 

berupa 3 (tiga) buah handphone milik terdakwa, dari barang bukti 

handphone milik terdakwa sudah dicek dalam persidangan ternyata 

memang benar hasil screenshot/printscreen sesuai dengan sms yang 

dikirim melalui handphone terdakwa kepada saksi korban”. 

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Eddy P Siregar mengatakan bahwa
50

: 

“Tidak mudah untuk mendatangkan saksi ahli, karena untuk 

mendatangkan saksi ahli kita harus sesuai kesepakatan antara pihak 

terdakwa dan penuntut umum. Hal ini menyangkut finansial juga, 

contohnya dulu kami dari Pengadilan Negeri pernah memanggil saksi Ahli 

Yusril (digital forensik), budget untuk mendatangkan dia saja +/- 

Rp100.000.000. Tetapi, kita disini sudah melihat dan mendengarkan 

keterangan saksi maupun terdakwa serta sudah adanya pengakuan dan 

permohonan maaf  juga dari para terdakwa. Jadi, itulah alasanya saksi ahli 

tidak dihadirkan dalam persidangan”. 

 Memang benar asas unus testis nulus testis yang memiliki arti satu 

saksi bukan saksi. Perkara tindak pidana Pencemaran Nama Baik telah 

terdapat 2 (dua) alat bukti yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan 

Terdakwa. Dalam hal kekuatan pembuktian hasil cetakan 

screenshot/printscreen sangat penting untuk dibuktikan keasliannya saat 
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terjadinya delik aduan. Terlihat bahwa Hakim melalaikan 

pertanggungjawaban keotentikan atau keaslian hasil cetakan 

screenshot/printscreen. Pada kenyataannya saat didalam persidangan juga 

tidak dijelaskan keasliannya dan tidak diperiksa terlebih dahulu melalui 

keterangan ahli maupun digital forensik saat persidangan, padahal Hakim 

telah menerima alat bukti hasil cetakan screenshot/printscreen dalam bentuk 

surat. Sudah sangat jelas Hakim mengesampingkan kekuatan pembuktian 

keaslian hasil cetakan screenshot/printscreen hanya karena ingin 

mempercepat persidangan dan dari Hakim, serta Penuntut Umum tidak mau 

membayar saksi Ahli dengan budget yang mahal. Jika dicermati Hakim 

hanya mendengarkan Keterangan Saksi maupun Keterangan Terdakwa 

sudah cukup bagi Hakim itu sendiri dalam memutuskan perkara untuk 

memperlancar proses persidangan. 

 Dalam putusan perkara nomor 686/Pid.sus/2016/PN.Smg para 

terdakwa menyatakan bahwa: 

1. MU ingin mengetahui isi facebook AB, apakah memang sudah tidak 

aktif lama atau terdakwa aktif facebook-an namun tidak cerita kepada 

MU sebagai istri AB. Apabila AB tidak memberitahu seluruh isi 

facebook maupun sms kepada MU, maka MU akan marah dan curiga 

berlebihan yang nantinya akan berakibat pertengkaran; 

2. AB mengetahui setiap MU kirim sms dari nomor handphone 

085641004004 ke nomor handphone 081326585141, karena AB 

selalu ada disamping MU. Menurut AB sms yang ditujukan kepada 
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saksi yang berinisial AN agar MU tidak cemburu dan urusan masa 

lalu AB dengan saksi berinisial AN cepat selesai tidak menimbulkan 

keributan antara AB dan MU; 

3. MU mengirimkan sms dan inbox facebook tersebut agar saksi 

berinisial AN benci dengan AB, dan ingin memutuskan tali 

silaturahmi AB dengan saksi berinisial AN; 

4. AB sudah berusaha melarang MU untuk menulis pesan tersebut, 

namun karena pada waktu itu para terdakwa bertengkar dan yang saat 

itu terdakwa ingin cepat selesai masalah para terdakwa tentang 

kecemburuan terhadap saksi berinisal AN; 

5. Pada tanggal 8 Agustus 2015 AB mengirim sms/pesan kepada saksi 

yang berinisial SA dengan menggunakan handphone Iphone 5S Gold 

saat para terdakwa berada di Solo, pengiriman sms dari AB terhadap 

saksi SA. AB pada saat mengetik didampingi MU, dimana MU saat 

itu berada disebelah AB; 

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa dari 

kiriman sms maupun inbox facebook dengan motif kecemburuan yang 

membuat MU khilaf melakukan hal tersebut, hanya untuk mengingatkan 

kepada saksi maupun keluarga saksi untuk tidak mengganggu hubungan 

para terdakwa. Para terdakwa tidak ada maksud untuk benar-benar 

mengata-ngatain saksi dan keluarga saksi, oleh sebab itu para terdakwa 

sudah beberapa kali datang kerumah saksi untuk meminta maaf baik 

kepada saksi dan keluarga saksi, dengan adanya surat pernyataan dikertas 
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bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa. Akhirnya para hakim 

sepakat memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 27 ayat 

(3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP. 

2. Kekuatan Pembuktian Hasil Cetakan (Screenshot/Printscreen) 

a) Syarat Formil 

Penulis melihat dari syarat formil terhadap kekuatan pembuktian hasil 

cetakan screenshot/printscreen Informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik termasuk surat, dapat dikatakan surat dapat dicermati Hakim 

memperoleh alat bukti tersebut sudah dalam bentuk hasil cetakan 

screenshot/printscreen. Surat yang dimaksud merupakan surat biasa bukan 

sebagai surat yang dibuat oleh pejabat hukum. Penulis beranggapan bahwa 

surat ini merupakan surat elektronik, yang dimaksud disini dalam bentuk 

dokumen elektronik yang mana dokumen elektronik memiliki pengertian 

pada Pasal 1 angka 4 UU ITE disebutkan bahwa dokumen elektronik artinya 

setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima dan disimpan 

dalam media, optikal, media elektronik maupun media komputer. Penulis 

berpandangan bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut dapat dijelaskan 

bahwa alat bukti tulisan bukan hanya dalam bentuk kertas, melainkan data 
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yang masih tersimpan dengan akurat dalam sistem komputer seperti 

flashdisk, CDRW, maupun Hardisk. 

Dengan adanya pandangan tersebut dapat kita cermati bahwa ternyata 

alat bukti elektronik sama halnya dengan bukti nyata, walaupun dalam hal 

itu harus melewati proses keotentikan suatu dokumen dimana teknisnya 

sama saja dalam proses peradilan yaitu dengan cara mendengarkan 

keterangan para saksi; menunjukkan dokumen elektronik; mendengarkan 

keterangan para ahli; dan mendengarkan keterangan terdakwa. Hingga 

dokumen itu dapat dinyatakan sah adanya, dan sah dijadikan alat bukti 

berupa media elektronik. 

b) Syarat Materil  

Dalam kasus pencemaran nama baik hasil cetakan 

screenshot/printscreen yang membuktikan bahwa kasus tersebut 

menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 

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

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilihat dari media yang 

dipakainya, seperti contohnya menyerang nama baik orang lain melalui 

media massa/teknologi, dengan demikian  Ketua Majelis Hakim Eddy P 

Siregar mengatakan bahwa
51

: 

“Kasus ini bukan termasuk dalam konteks penghinaan sebagaimana 

diatur dalam pasal 310 KUHP, dikarenakan kasus ini sudah melalui 

teknologi maka Hakim, Penuntut Umum, Advokat, maupun ahli 

hukum lainnya melihat pada Undang-Undang ITE. Jadi, dilihat dari 
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media yang dipakainya. Kalau sudah ada yang khusus jadinya pakai 

UU ITE”. 

Dalam hal ini menurut Hakim kekuatan pembuktian hasil cetakan  

(screenshot/printscreen) dalam Persidangan memiliki kekuatan pembuktian 

yang sah. Karena sudah terbukti melalui barang bukti seperti handphone 

terdakwa serta saksi; keterangan saksi; dan keterangan para terdakwa 

dimana para terdakwa memang mengakui kesalahan yaitu para terdakwalah 

yang mengirim sms serta inbox facebook kepada saksi korban. Pembedaan 

antara Penghinaan biasa dengan pencemaran Nama Baik Alat Bukti 

Elektronik apabila kita melihat dari keterangan Hakim, Penulis beranggapan 

bahwa yang menjadi pembeda adalah dengan melihat media yang digunakan 

saat melakukan tindak pidana tersebut. Media Elektronik merupakan poin 

penting dalam kasus ini karena sangat jelas bahwa tindakan tersebut 

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang 

tercantum pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jelas jika kasus pencemaran 

nama baik dalam alat bukti elektronik dapat menggunakan UU Khusus 

sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis pada pasal 63 ayat 

(2) KUHP yang menyatakan bahwa: 

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur 

pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah 

yang diterapkan”. 

 

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Eddy P Siregar mengatakan bahwa
 52

: 

“Sudah ada barang atau kita katakan saja, sudah ada alat bukti dan para 

terdakwa juga sudah mengakui. Jadi hasil screenshot/printscreen 
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ditunjukkan didalam persidangan dan sudah diakui dengan dikirimnya 

melalui aplikasi whatsapp, memang terdakwa terbukti menyerang saksi 

dengan kata-kata yang tidak pantasi contohnya perawan tua lah, pelacur, 

dan hidung babi”. 

 

Pengakuan terdakwa merupakan suatu  kekhilafan atas perbuatan yang 

telah dilakukan oleh para terdakwa, tetapi tidak didasarkan pada kekuatan 

pembuktian hasil cetakan (Screenshot/Printscreen). Syarat materilnya jelas 

bahwa dalam pembuktian hasil cetakan (Screenshot/Printscreen) sangat lemah, 

dan para terdakwa mengakui hal didepan persidangan, kemungkinan ada 

sebuah penekanan agar para terdakwa langsung mengakui. Penekanan tersebut 

ketika Hakim menunjukkan hasil cetakan (Screenshot/Printscreen) yang mana 

hasil cetakan tersebut belum melalui tahap pemeriksaan keaslian atau 

keotentikan dari hasil cetakan (Screenshot/Printscreen) kepada para Terdakwa 

di depan Persidangan. Sebuah penekanan tersebut dapat membuat terdakwa 

merasa bersalah dan bisa membuat persidangan cepat selesai. Penulis 

beranggapan bahwa hasil cetakan dalam syarat materil atau dapat dikatakan 

nilai pembuktiannya masih diragukan. Dengan Demikian, sudah kita ketahui 

bahwa Kekuatan Pembuktian dalam hasil cetakan (Screenshot/Printscreen) 

sangat mengesampingkan Keterangan Ahli, keterangan ahli dalam kasus ini 

seharusnya sangat berperan penting dalam alat bukti elektronik yakni untuk 

menentukan keotentikan atau kejelasan hasil cetakan (Screenshot/Printscreen). 

Persoalannya adanya keyakinan Hakim terhadap asas 2 (dua) alat bukti sudah 

bisa menentukan tindak pidana, maka hal ini sangat jelas Hakim telah 

mengesampingkan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kekuatan 

pembuktian hasil cetakan (Screenshot/Printscreen).  Pada dasarnya dalam hal 
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menentukan kekuatan pembuktian sendiri menurut penulis seharusnya secara 

beruntun mulai dari Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan 

Keterangan Terdakwa. Agar Hakim dapat mengetahui kekuatan pembuktian 

dari alat bukti yang sudah ada. 

C. Pertimbangan Hakim dalam menggunakan alat bukti 

(Screenshot/printscreen) dalam Putusan No. 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg. 

  Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa, pertimbangan Hakim 

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 didalam 

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

harus termuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis dimana 

Hakim Ketua Eddy P Siregar
 
 berpendapat bahwa

53
: 

“Kita semua Hakim kan berpatokan pada Undang-Undang yang 

berlaku, dimana Undang-Undang dalam kasus ini menggunakan 

Undang-Undang Khusus yaitu UU ITE dan kita juga melihat dan 

membandingkan dari Undang-Undang seperti KUHP. Barulah nanti 

kita para Hakim mengkajinya dengan melihat kasus tersebut” 

 

 Pandangan Hakim menurut Penulis sangat normatif, seperti yang kita 

ketahui bahwa memang Hakim berpatokan pada Undang-Undang berkaitan 

dengan perkara yang dihadapinya. Sebab itulah, apakah Undang-Undang 

yang menjadi patokan Hakim tersebut adil, ada kemanfaatan atau dapat 
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memberikan kepastian hukum terhadap kekuatan pembuktian hasil cetakan 

(Screenshot/Printscreen), atau justru malah sangat merugikan atau 

memberatkan para terdakwa dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas 

terhadap kekuatan pembuktian hasil cetakan (Screenshot/Printscreen), maka 

dalam hal ini terbukti bahwa Hakim memang mengabaikan atau 

mengesampingkan kekuatan pembuktian hasil cetakan 

(Screenshot/Printscreen). 

Dengan adanya pertimbangan yuridis dalam putusan dapat kita ketahui 

bahwa posisi hasil cetakan (Screenshot/Printscreen) sangat sentral, sehingga 

dakwaan jaksa dan alat bukti dapat menjadi pertimbangan Hakim, antara 

lain sebagai berikut: 

a) Dakwaan Jaksa 

 Dakwaan Jaksa merupakan bagian dari Pertimbangan Hakim, dimana 

dakwaan Jaksa dapat disebut sebagai dasar atas petimbangan Hakim yang 

dapat menjadi acuan untuk ditentukannya suatu tindak pidana.  

 Terdapat 2 (dua) dakwaan (dakwaan alternatif) yang diajukan kepada 

terdakwa atas perkara tersebut, yaitu: 

i. Ancaman pidana dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE 

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP mengenai perbuatan yang dilarang 

memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik, dan turut-serta 

dalam melakukan tindak pidana. 

 Pasal tersebut ditetapkan karena diketahui bahwa dengan adanya 

sms dan pesan inbox yang berisi penghinaan dan ancaman yang 
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dilakukan oleh para terdakwa, maka saksi merasa malu dengan keluarga 

karena korban merasa kehormatan nama baiknya direndahkan. Terdakwa 

juga terang-terangan melakukan kehormatan nama baik saksi korban 

melalui media sosial (facebook messenger), dengan adanya tindakan 

tersebut dapat menyudutkan saksi dan saksi merasa terintimidasi atas 

perkataan yang disampaikan melalui facebook messenger maupun sms. 

Yang menjadi terdakwa juga bukan 1 (satu) orang, tetapi ada 2 (dua) 

orang. Terdakwa ke-2 (dua) merupakan istri yang berinisial MU dari 

terdakwa 1 (satu) berinisial AB. MU juga ikut turut-serta melakukan 

tindak pidana pencemaran nama baik. 

ii. Ancaman pidana dengan Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHAP yang berisi ancaman kekerasan atau 

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dan adanya unsur turut-

serta dalam tindak pidana tersebut.  

 Pasal tersebut didakwakan terhadap terdakwa karena diketahui 

terdakwa mengirim pesan kepada saksi dimana pesan tersebut 

membuat saksi dan keluarganya merasa takut; merasa khawatir akan 

keselamatan korban serta keluarga saksi. Karena diancam untuk 

dibunuh oleh MU apabila saksi AN mengganggu keluarga terdakwa, 

sms tersebut dikirim melalui handphone AB. AB tidak mengetahuinya 

bahwa MU mengirim pesan (sms) kepada saksi SA melalui nomor 

handphone-nya. 
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  Hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 27 (3)  

jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 (satu) KUHP 

mengenai perbuatan yang dilarang memiliki muatan 

penghinaan/pencemaran nama baik dan turut serta melakukan perbuatan. 

karena Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan terdakwa 

bersesuaian dengan unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal 

tersebut, antara lain
54

:  

a)  Unsur “barang siapa”  

 Berdasarkan putusan nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.SMG 

menurut hakim yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap 

orang
55

. Dimana berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang 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. Dalam perkara 

ini Penuntut Umum telah mengajukan AB bin Agus Mulyana dan 

MU binti Syamsuddin dengan identitas selengkapnya sebagaimana 

tersebut dalam dakwaan. Dengan demikian selanjutnya berdasarkan 

keterangan saksi-saksi dipersidangan AB bin Agus Mulyana dan MU 
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binti Syamsuddin adalah orang yang terkait dalam perkara ini 

sehingga unsur ini telah terpenuhi. 

b)  Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik”. 

 Melihat dengan adanya unsur sengaja dan tanpa hak merupakan 

suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat 

dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja dan “tanpa 

hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui secara sadar 

bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku 

secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pencantuman unsur 

tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

 Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan ada 3 (tiga) 

macam, yaitu
56

: 

i) Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan 

yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan 

mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila 

kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku 
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pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya 

kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar 

menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan 

diadakannya ancaman hukuman ini. 

ii) Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini apabila 

si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai 

akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa 

akibat itu pasti tidak akan mengikuti perbuatan itu. 

iii) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini 

yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan 

terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan 

suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. 

  Dalam hal tersebut perbuatan terdakwa dilakukan dengan 

kesengajaan dimana dilakukan secara berulang-ulang dan 

berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri bahwa perbuatan 

tersebut dilakukan atas ide terdakwa I dan terdakwa II secara 

bersama-sama, sehingga para terdakwa menginsyafi perbuatannya itu 

dimana akan berakibat dapat diakses oleh saksi berinisial SA maupun 

saksi yang berinisial AN.  

  Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan 
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suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada orang 

lain dalam jumlah banyak. Tindakan memposting suatu tulisan atau 

gambar pada facebook twitter termasuk dalam aktivitas 

mendistribusikan, karena pihak yang mendistribusikan tidak 

mengatahui siapa saja yang membaca tulisan atau gambar tersebut. 

mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan suatu 

informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang 

diketahui persis akan menerimanya. Contoh: mengirimkan email 

kepada alamat email tertentu atau mengirimkan sms kepada nomor 

handphone tertentu. Membuat dapat diaksesnya adalah tindakan 

seseorang terhadap sistem elektronik, yang menyebabkan suatu 

informasi elektronik dapat diakses orang lain. Contoh: menyediakan 

link atau tautan pada sebuah website sehingga oranglain dapat 

mengakses ke tautan tersebut. contoh lainnya memberikan kode akses 

kepada orang lain untuk masuk ke dalam suatu sistem elektronik. 

c) Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut-

serta melakukan perbuatan”. 

 Fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, 

barang bukti, dan keterangan Para Terdakwa dalam melakukan 

perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan sepengetahuaan 

terdakwa I dan terdakwa II. Terdakwa I yeng berinisial AB dan 

Terdakwa II yang berinisial MU sengaja mengirimkan sms berisi 

penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi 
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AN dan keluarganya, tanpa seijin atau tanpa memberitahukan terlebih 

dahulu kepada Sdri. AN. Yang mana hal tersebut didasari adanya 

perasaaan cemburu dan memperingatkan dengan memaki-maki AN 

agar tidak mengganggu kehidupan para terdakwa karena para 

terdakwa sudah menikah. Namun para terdakwa langsung mengirim 

pesan singkat/sms kepada SA  ke nomor HP: 081326585141 dan 

pengiriman pesan inbox ke akun facebook saksi AN berdasarkan 

keterangan para terdakwa perbuatan mereka dilakukan atas ide AB 

dan MU bersama-sama: 

b) Alat Bukti 

 Alat bukti yang terdapat dalam putusan ini adalah Keterangan   Saksi 

dan Keterangan Terdakwa. Dalam keterangan saksi maupun keterangan 

terdakwa itu sendiri adapun pandangan Hakim dari masing – masing 

keterangan yang dapat meyakinkan Hakim dalam memutus perkara 

tersebut, antara lain: 

1) Keterangan Saksi 

Dalam keterangan saksi, menurut Hakim Ketua Eddy P Siregar 

mengatakan bahwa
57

: 

“Dalam pemeriksaan alat bukti kan kita juga melihat dari 

keterangan saksi, yang mana keterangan saksi ini dihadirkanlah 

saksi korban, saksi orang tua korban, dan saksi dari teman korban 

yang juga mengenal terdakwa. Keterangannya pun juga sudah ada 

di putusan”.  
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Menurut Penulis hal ini bertujuan agar hakim dapat menilai 

keterangan-keterangan saksi itu, yaitu tentang kebenaran keterangan 

saksi apakah yang diterangkan tersebut sesuai dengan yang ia lihat, ia 

dengar, atau ia alami sendiri. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa 

keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa 

terdakwa bersalah atas perbuatannya yang didakwakan (Pasal 185 ayat 

(2) KUHAP), apalagi jika terdakwa mungkir atas dakwaan itu, ini 

berarti bahwa Hakim tidak boleh memberikan pidana kepada terdakwa 

hanya didasarkan kepada keterangan seorang saksi. Tidak setiap 

kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang saksi secara 

lengkap, akan tetapi Pasal 185 ayat (4) KUHAP keterangan beberapa 

saksi yang berdiri sendiri-sendiri, dapat digunakan sebagai alat bukti 

sah, jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain 

sedemikian rupa, hingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian
58

. 

 Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat 

bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak 

ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan 

saksi. Dengan demikian dalam putusan ini yang merupakan 

keterangan saksi, sebagai berikut: 

a. Saksi I: Asri Noviasari (berinisial AN) binti Mukhibin  

 Pada intinya saksi menyatakan bahwa saksi berkenalan dengan 

terdakwa AB yaitu sekitar tahun 2008 saksi belanja ke Pizza Hut 
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yang beralamat di jalan Sukun Banyumanik Semarang, disamping 

bekerja sebagai karyawan pizza hut, AB menyampaikan juga masih 

kuliah di Undip yang bertempat tinggal di daerah tembalang 

semarang. Setelah saksi dan arief budiman saling mengenal 

selanjutnya berpacaran hingga berakhir pada tahun 2011, setelah 

lulus kuliah AB bekerja di Bank Mandiri Tegal. Dengan adanya 

pertemuan yang singkat maka terjalinlah silahturahmi antara AN 

dengan AB. Tahun 2012 AB mengundurkan diri dari Bank Mandiri 

Tegal, dan pindah bekerja di Axa Mandiri di Bandung sampai 

tahun 2015. Pada tahun 2015 saksi baru mengetahui bahwa AB 

sudah menikah dan sekitar bulan Mei 2015 istri terdakwa yang 

berinisial MU mulai menaruh kecurigaan kepada AN, bahwa AN 

akan merebut suaminya kembali. Hingga MU mengirimkan 

pesan/sms kepada AN maupun Ibu Saksi yang berinisial SA, yang 

mana pesan/sms tersebut berisi pencemaran nama baik yang 

membuat AN resah, mengancam, serta tidak beritikad baik 

terhadap korban dan keluarga korban.  

  Adanya pesan masuk sampai 12 (dua  belas) kali ke nomor 

handphone ibu saksi, ibu saksi merasa risih karena pesan/sms yang 

masuk sampai 12 (dua belas) kali itu terdapat 3 (tiga) sms yang 

berisi penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan 

kepada AN dan keluarga saksi serta 1 (satu) sms yang berisi 

pengancaman pembunuhan kepada saksi. Pesan masuk yang ada di 
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handphone ibu saksi, AN sudah mengetahuinya karena ibu saksi 

selalu memberitahu kepada AN.  

  Tidak hanya pesan/sms saja, tapi terdakwa juga mengirim 

inbox facebook kepada saksi, yang mana dalam inbox facebook 

terdapat 6 (enam) pesan yang dikirim melalui akun istri AB yaitu 

MU. 6 (enam) pesan tersebut berisi pencemaran nama baik, tetapi 

AN tidak merespon inbox facebook. Dalam saksi I ini Hakim 

mengatakan bahwa
59

:  

 “Disini AN kan sebagai korban, artinya AN yang merasa 

dirugikan. Tetapi yang bertindak mengadu kan bukan AN. 

SA yang mengadu. Saksi I yang bernama AN ini mungkin 

orang baik, dengan dikatain idiot dan kata kasar lainnya itu. 

AN hanya bisa diam saja, agar tidak memperkeruh suasana”. 

 

  Menurut Penulis, dalam hal ini terbukti bahwa adanya itikad 

baik dari saksi korban yang mana itikad baik tersebut dilihat dari 

sebuah tindakan saksi korban tidak melakukan pengaduan kepada 

kepolisian. Sebab itu, dalam hal ini artinya saksi korban tidak 

merasa dirugikan atau tidak merasa bahwa nama baiknya 

dicemarkan, hanya saja kemungkinan saksi korban merasa resah 

akan ancaman yang dilakukan oleh para terdakwa. Adanya rasa 

keresahan terhadap ancaman korban maupun keluarga korban 

itulah yang membuat orangtua dari saksi korban yang bertindak 

untuk melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian. 

b. Saksi II: Sri Ariyanti (berinisial SA) binti Sunarto 

                                                           
59

 Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim  Eddy P Siregar Tanggal 19 Februari 2019. 



89 
 

 Saksi merupakan orangtua (ibu) dari saksi korban yang berinisial 

AN. Saksi mengetahui bahwa dulu anak saksi pernah berpacaran 

dengan terdakwa I yang berinisal AB. Saksi mengetahui bahwa 

anak saksi yang berinisal AN dan  AB sudah putus dengan cara 

baik-baik, mereka putus dikarenakan tidak ada kecocokan kedua 

belah pihak. Sejak anak saksi AN berpacaran dengan AB saksi 

sudah menyimpan terlebih dahulu nomor handphone AB dikontak 

handphone saksi. Oleh karena itu, saksi mengetahui nomor telpon 

085641004004 yang digunakan untuk sms dan terdapat unsur 

pencemaran nama baik serta pengancaman tersebut adalah nomor 

handphone AB. 

  Dengan adanya sms yang berisi mencemarkan nama baik dan 

pengancaman, saksi sebagai orangtua merasa tidak dihargai; saksi 

juga sangat khawatir dengan ancaman pembunuhan terhadap anak 

saksi yang kalau betul-betul terjadi; serta merasa terhina dan 

kehormatan nama baik anak saksi dan keluarga saksi merasa 

dicemarkan dengan kalimat sms yang disampaikan oleh para 

terdakwa. 

  Dengan adanya nama baik dicemarkan dan merasa terancam 

saksi melaporkan perbuatan para terdakwa kepada polisi pada 

bulan Sepetember 2015, yang mana saksi memberikan alat bukti 

berupa screenshot/printscreen kepada pihak kepolisian. Dengan 

demikian dalam hal ini saksi SA dalam menyerahkan alat bukti 
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tersebut merupakan delik aduan. Aduan dalam kata-kata AB dari 

hasil screenshot/printscreen yang menurut SA merupakan 

pencemaran nama baik serta pengancaman seperti: “perawan tua”; 

“jijik”; “sampah bagi saya tentang Novi dan keluarganya”; 

“sampah”; “saya bunuh kalau perlu yang mengahancurkan keluarga 

saya”; “sekali lagi saja ingetin anakmu berteman sama aku di 

facebook, path, atau apapun benar-benar tidak tahu malu. Pergi dari 

hidup aku tidak butuh pelacur”; dan “untuk segera menikah dan 

tidak genit terhadap saya”. Pernyataan dari saksi SA menurut dapat 

disahkan karena dari pandangan Hakim Ketua Eddy P Siregar 

menyatakan bahwa
60

: 

“sah saja mbak dia (SA) mengadu, karena SA juga merasa 

dihina kan. Kebetulan kata-kata kasar tersebut yang dikirimkan 

terdakwa kemungkinan lebih banyak pesan di HP SA daripada 

di HP AN walaupun tujuannya bu. Pesannya kalau dilihat juga 

menyangkut keluarganya, SA yang merupakan Ibu Kandung 

AN kan juga merasa dihina.” 

 

c. Saksi III: Citra Ayu Pramita (berinisial CAP) binti Djoko Prasetyo. 

CAP dapat menjadi saksi III dalam persidangan, Hakim 

berpandangan bahwa
61

: 

“CAP bisa disebut saksi karena CAP saling mengenal terdakwa dan 

saksi korban mbak, maka dapat dihadirkan dipersidangan. Setelah 

dihadirkan dipersidangan, ternyata kan CAP mengakui dia tidak 
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tahu persis kejadiannya. CAP hanya mengetahui AN diancam atau 

dihina hanya dari cerita AN saja”. 

 Sehubungan dengan pandangan Hakim tersebut, bahwa 

menurut Penulis dalam hal ini saksi korban bisa melebih-lebihkan 

cerita atau menambahkan cerita yang dapat mengintimidasi 

terdakwa, dikarenakan terbukti dalam keterangan CAP bahwa AN 

tidak membuktikan secara jelas hasil chat whatsapp maupun chat 

facebook kepada CAP. Apabila benar adanya bahwa CAP 

merupakan teman dari AN dan terdakwa AB tidak ada yang 

ditutup-tutupi dan biasanya teman dekat saling terbuka apalagi ini 

menyangkut nama baik temannya sendiri yang posisinya dihina 

atau diancam. Sebagaimana dalam pandangan Hakim sudah 

dipaparkan dalam putusan. 

 Saksi yang berinisal CAP merupakan teman saksi yang 

berinisial AN dan juga teman terdakwa I yang berinisial AB 

difacebook. Saksi yang berinisial CAP mengenal dekat AB saat AB 

dulu pernah berpacaran dengan saksi korban yang berinisial AN, 

dan akhirnya jadi pertemanan dimedia sosial (medsos) yaitu 

facebook. Saksi CAP hanya mengetahui dari ceritanya saksi korban 

yang berinisial AN, bahwa saksi yang berinisial AN telah dihina 

dan diancam oleh AB melalui sms dan inbox facebook. Tetapi saksi 

CAP tidak mengetahui persis secara detail apa isi sms dan inbox 

facebook yang disampaikan AB terhadap saksi korban.  
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2) Keterangan Terdakwa 

Adapun pandangan Hakim mengenai Keterangan Terdakwa yang 

menyatakan bahwa
62

: 

“itu kan sudah sangat jelas mbak, bahwa didalam keterangan 

terdakwa, para terdakwa sudah mengakuinya seperti yang 

dikatakan terdakwa benar, bahwa saya melakukan hal itu di chat 

facebook  juga melakukan dan meminta maaf kepada korban dan 

keluarga korban”.  

 

  Melihat jawaban Hakim yang normatif ketika diwawancari, 

pada pandangan Hakim ini menurut penulis, dengan adanya 

pengakuan dari terdakwa dapat dengan mudah keyakinan para Hakim 

tersebut dalam menentukan suatu tindak pidana, padahal alat bukti 

yang berada didepan persidangan belum diketahui keotentikannya 

artinya kekuatan pembuktiannya tidak ada.  

 Dalam putusan tersebut menurut penulis yang merupakan 

keterangan terdakwa, sebagai berikut: 

a. Terdakwa I: Arief Budiman (berinisial AB) bin Agus Mulyana 

 AB merupakan suami dari Terdakwa II yang berinisal MU. 

Semua bermula dari tahun 2008 dimana Terdakwa kenal dengan 

saksi korban yang berinisial AN dan keluarganya karena pada saat 

itu Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan 

AN sampai tahun 2011. Kandas saat tahun 2011 karena tidak ada 

kecocokan, AB memutuskan untuk menikah dengan MU. Saat 

menikah istri terdakwa ingin tahu isi seluruh sosia media 

                                                           
62

 Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim  Eddy P Siregar Tanggal 19 Februari 2019. 



93 
 

contohnya: facebook; instagram; whatsapp; dst. MU ingin 

mengetahui facebook AB hanya untuk memastikan aktif atau tidak 

akun AB disosmed tersebut. MU memiliki sifat yang cemburu dan 

ingin tahu kepribadian AB baik sms maupun berkomunikasi 

melalui facebook, dengan demikian MU masuk ke dalam akun 

facebook AB dan pada pertengahan 2015  MU memberitahu 

kepada AB bahwa password facebook sudah diganti menjadi 

“maria1”.  

 Pada tanggal 5 agustus 2015 istri Terdakwa yang berinisial 

MU menulis inbox facebook atas nama akun AB yang mana inbox 

facebook tersebut yang akan dikirim ke akun facebook saksi korban 

yang berinisial AN. Tidak hanya inbox facebook tetapi MU juga 

mengirim sms ke saksi korban melalui handphone milik AB, tetapi 

AB mengetahui bahwa MU kirim sms ke saksi korban. Pada 

awalnya Terdakwa tidak tahu sms tersebut ditujukan kepada siapa, 

dimana  bahwa sms tersebut akan ditujukan kepada saksi korban 

yang berinisial AN yakni mantan pacar AB. Hal tersebut dilakukan 

MU agar tidak cemburu lagi kepada mantan pacar AB dan urusan 

masa lalu AB dengan saksi korban yang berinisal AN cepat selesai 

dan tidak menimbulkan keributan antara AB dengan MU.  

 Tetapi dengan adanya sifat kecemburuan tersebut dapat 

menimbulkan sebuah kebencian, oleh sebab itu MU memiliki cara 

lain untuk memutuskan tali silahturahmi antara saksi korban 
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dengan AB antara lain dengan mengirim sms maupun inbox 

facebook, dimana isi sms dan inbox facebook tersebut ternyata 

mengandung unsur pencemaran nama baik serta pengancaman 

terhadap orang yang dituju.  

 AB sudah berusaha melarang istri Terdakwa untuk menulis 

sms tersebut, namun karena pada waktu itu Terdakwa dan istri 

sedang bertengkar dan saat itu AB juga ingin masalah AB dengan 

istri Terdakwa tentang kecemburuan bersama mantan pacarnya 

yang berinisal AN juga cepat selesai. Dengan demikian Terdakwa 

memantau dan juga harus sama-sama mengetahui isi sms maupun 

inbox facebook yang dikirim oleh MU maupun AB sendiri, seperti 

tanggal 8 Agustus 2015 dimana AB saat mengetik, disampingnya 

juga ada MU dan kemudian pesan tersebut dikirim kepada orangtua 

saksi korban yang berinisial SA. Selesai kejadian tersebut ternyata 

AB sangat menyesal dan memohon maaf kepada Ibu saksi 

berinisial SA dan keluarga AN.  

b. Terdakwa II:Maria Ulfah (berinisial MU) binti Syamsuddin(alm) 

MU merupakan istri AB dimana MU merupakan terdakwa 

yang turut serta dalam kasus pencemaran nama baik seseorang 

lantaran Terdakwa kenal saksi korban yang berinisial AN dan 

keluarganya sejak tahun 2008 saat Terdakwa menjalin hubungan 

pacaran dengan saksi korban berinisial AN sampai tahun 2011. MU 

pernah berkomunikasi denngan Ibu saksi korban yang berinisial SA 
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karena MU hanya ingin mengingatkan ke saksi korban yang 

berinisial AN agar tidak mengganggu keluarga MU dan juga 

suaminya, sehingga putus tali silahturahmi antara keluarga AN 

dengan AB. 

Memang benar adanya bahwa MU mengirim sms kepada ibu 

saksi korban yang berinisial SA menggunakan handphone AB, 

tetapi hal tersebut awalnya tanpa sepengetahuan AB. Tidak hanya 

nomor handphone, tetapi yang mengelola akun facebook atas nama 

AB adalah MU. MU mengakui kesalahannya bahwa sehingga 

Terdakwa mengirim inbox facebook dan sms tersebut kepada saksi 

korban yang berinisial AN serta Ibunya yang berinisal SA semata-

mata hanya dengan maksud agar AN dan keluarganya membenci 

AB. Dengan adanya rasa benci tersebut, MU  berharap agar 

keluarga AN tidak berhubungan lagi dengan suaminya yaitu  AB, 

tetapi MU meyakini bahwa tidak ada maksud untuk mengata-

ngatain dan menghina saksi korban yang berinisial AN dan 

keluarganya. MU menyesali perbuatannya dan memohon maaf 

kepada keluarga saksi korban yang berinisial AN beserta ibunya 

yang berinisial SA. 

 Lebih lanjut, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdapat 

hal-hal mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 

terdakwa, antara lain: 

a) Keadaan yang memberatkan: 
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Perbuatan para terdakwa telah memalukan orang lain dalam hal ini 

saksi korban berinisal AN. 

b) Keadaan yang meringankan: 

1. Terdakwa menyesali perbuatannya; 

2. Terdakwa sopan dan mengakui terus terang; 

3. Terdakwa belum pernah dihukum; dan 

4. Ada perdamaian antara para terdakwa dan korban. 

 Dalam hal ini Penulis sudah meneliti bahwa Hakim kurang jelas dan 

akurat dalam pemeriksaan alat bukti, karena Hakim tidak membutuhkan 

Saksi Ahli. Peran penting Saksi Ahli dalam perkara pencemaran nama baik 

untuk memastikan serta membuktikan bahwa screenshot/printscreen benar-

benar merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sah, dan 

sangat diyakini keaslian serta keotentikannya. 2 (dua) alat bukti memang 

sudah dapat dijadikan alat bukti yang sah, tetapi dalam duduk persoalan 

perkara pencemaran nama baik yang menyangkut screenshot/printscreen  

harus dibuktian dengan keaslian serta keotentikannya.  

 Kasus ini merupakan kasus delik aduan, dimana delik ini dapat 

diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah 

menjadi korban. AN yang menjadi korban dan SA sebagai Ibu dari AN yang 

telah menyerahkan alat bukti hasil cetakan screenshot/printscreen tetapi 

keasliannya belum dapat dijamin, karena dalam  hasil cetakan 

screenshot/printscreen bisa saja di rekayasa atau dimanipulasi. Saksi Ahli 

atau Laboratorium Forensik lah yang harus melihat atau membuktikan hasil 
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cetakan screenshot/printscreen dapat diakui atau tidak, walaupun terdakwa 

sudah mengakui kesalahannya, tetapi keterangan terdakwa dapat dikatakan 

hanya untuk mempersingkat persidangan. 

2.Pertimbangan Non-Yuridis 

  Selain pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim Eddy P Siregar, 

menyatakan dalam hasil wawancaranya bahwa ada pertimbangan hakim 

yang bersifat non-yuridis, antara lain: 

a. Pertimbangan Sosiologis 

  Secara sosiologis tidak ada Hakim yang sama. Kalau secara yuridis 

kita mengatakan, bahwa di seluruh Indonesia hanya ada 1 (satu) model 

Hakim saja, seperti yang tertera dalam peraturan hukum, tapi secara 

sosiologis dikatakan bahwa “ada 2 (dua) Hakim, ada 2 (dua) macam 

Hakim”
63

. Menurut Para Hakim pikiran orang Indonesia sekarang sudah 

rusak, sudah tidak ada lagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika 

kita melihat sila-1 (satu) itu bukan beragama, tetapi ketuhanan. 

Ketuhanan merupakan hubungan langsung, dan agama itu cenderung 

formalitas/ritual. Founding father pancasila dirumuskan Ketuhanan 

bukan pribadi manusia dengan Tuhannya. Apabila manusia sudah 

mengerti makna arti Ketuhanan maka rakyat Indonesia dapat masuk 

pada kemanusiaan dan nantinya akan ada hubungan antara adil dengan 

beradab, dimana keadilan membentuk peradaban. 

                                                           
63

 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, 2009, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, hlm. 

224. 



98 
 

 Masyarakat sekarang memang sudah rusak hal tersebut dapat 

didasarkan dengan adanya pemikiran manusia yang berbeda-beda dan 

tergantung dari masyarakat itu bagaimana menyikapinya, apalagi 

masyarakat sekarang mudah terpengaruh hoax  di media sosial. Sangat 

penting sekali Hukum mengatur hal tersebut karena kejahatan di media 

sosial sudah marak sekali, kejahatan itu pun timbul karena masyarakat 

telah di doktrin oleh masyarakat lainnya maupun berita-berita yang dapat 

merusak manusia, dimana yang nantinya akan timbul kebencian antar 

sesama. Pada akhirnya manusia yang memanusiakan manusia, dan 

manusia yang bermanfaat untuk sesama hanya sekedar tebang pilih.  

 Dengan demikian  begitu juga sama halnya dengan ketiga Hakim 

saat dipersidangan, sangat sedikit sekali kemungkinan terjadi pemikiran 

yang sama antara Hakim satu dengan yang lainnya. Hal tersebut 

dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim atas dasar 

kemungkinan dari tiap masing-masing Hakim itu sendiri. Perdebatan 

antara Hakim satu dengan yang lain muncul, sehingga dari tiap pemikiran 

masing-masing Hakim akan dikumpulkan dan dibicarakan sesuai 

kesepakatan dari 3 (tiga) Hakim yang memutus perkara tersebut yang 

nantinya akan muncul keadilan dan kepastian hukum. 

b. Pertimbangan Kemanfaatan  

 Hasil putusan dapat menjadikan sebuah pembelajaran terhadap 

terdakwa maupun masyarakat karena setiap putusan harus memiliki nilai 

kemanfaatan; keadilan; dan kepastian hukum. Dengan demikian putusan 
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harus berguna terhadap para terdakwa maupun kepada masyarakat. Hasil 

wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Eddy P Siregar mengatakan 

bahwa pada Pasal 1 angka (8) KUHAP menyatakan bahwa: 

“Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang 

oleh Undang-Undang untuk mengadili”. 

 

 Apabila dicermati dengan jelas, unsur kemanfaatan dapat kita lihat 

antara korban yang merasa harga dirinya direndahkan serta adanya 

ancaman yang menyebabkan keluarga korban takut akan ancaman 

tersebut baik melalui media sosial maka terdakwa yang merasa bersalah 

dimana terdakwa dapat dijerat UU ITE dalam kasus tersebut. Saat 

dipersidangan terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada 

korban dan keluarga korban. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa 

terdakwa mengikuti setiap persidangan, sehingga adanya itikad baik dari 

terdakwa, walaupun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu 

merupakan perbuatan yang salah dan masing-masing pihak sama-sama 

memaafkan. 

 Dengan demikian, fungsi Hakim adalah seseorang yang diberikan 

wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili setiap perkara yang 

dilimpahkan kepada pengadilan
64

. Adapun tugas Hakim secara normatif 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman, antara lain: 

a) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa:  

“Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. 

                                                           
64

 Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim  Eddy P Siregar Tanggal 19 Februari 2019. 



100 
 

b) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa:  

“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) yang menyatakan bahwa:  

“ Hakim wajib menggali; mengikuti; dan memahami nilai-nilai 

hukum  dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 

 

d) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa:  

“Perihal mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. 

 

e) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa:  

“Tidak boleh menolak untuk memeriksa; mengadili; dan memutus 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada 

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya”. 

 

Dalam hal ini sangat jelas karena seorang Hakim melalui suatu 

pertimbangan hukum menggunakan nalar yang baik, dari itulah dapat 

menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian hukum dan kapan 

lebih dekat dengan keadilan. Menurut Penulis dalam hal ini pada dasarnya 

asas kemanfaatan bergerak diantara titik kepastian hukum dan titik keadilan, 

dimana Hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu 

kepada masyarakat. Hakekatnya hukum itu dibuat untuk menjaga 

kepentingan manusia. Dalam kepastian hukum itu sendiri kendala yang 

dihadapi Hakim mengalami kebuntuan manakala jika kita melihat dari hasil 

cetakan screenshot/printscreen kekuatan pembuktiannya tidak dapat 

dijelaskan karena Hakim tidak memeriksa alat bukti tersebut baik melalui 

keterangan ahli maupun laboratorium forensik. 


