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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bertukar informasi 

antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Pada era ini kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi di indonesia berkembang dengan pesat; 

bila sebelumnya interaksi antarindividu maupun kelompok biasanya dilakukan 

secara langsung dengan tatap muka ataupun dengan surat untuk komunikasi 

jarak jauh. Sekarang ini komunikasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa 

mengenal jarak dan waktu yang singkat dengan menggunakan internet. 

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi; dengan adanya internet setiap orang dapat mengakses segala 

informasi yang berasal dari seluruh dunia dalam waktu singkat. Internet 

memberikan sisi positif yaitu mempermudah masyarakat umum mendapatkan 

pengetahuan baru hanya dengan menggunakan handphone maupun komputer 

yang bermodalkan jaringan internet. 

Internet dimasa sekarang selain memberikan sisi positif juga memiliki 

sisi negatif yaitu merubah perilaku masyarakat menjadi anti sosial, yang mana 

masyarakat menggunakan internet kapanpun dan di manapun sebagai aktivitas 

seperti berpikir, berkreasi dan segala tindakan yang diekspresikan langsung ke 

dalamnya. Dengan begitu internet telah membentuk dunia yang dikenal dengan 

dunia mayantara atau dunia semu, di mana dunia tersebut merupakan dunia 

komunikasi berbasis komputer. Meskipun disebut dunia mayantara atau dunia 
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semu, masyarakat juga harus berhati-hati dalam penggunaannya, karena dapat 

menimbulkan kerugian bagi individu lain. Hal tersebut menyimpulkan bahwa 

internet disamping memberikan pengetahuan kepada masyarakat juga dapat 

menimbulkan peluang munculnya kejahatan-kejahatan di dunia mayantara 

yang biasa disebut cybercrime. 

Menurut kepolisian Inggris, cybercrime adalah segala macam 

penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal 

berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.1 

Secara garis besar dapat diartikan bahwa cybercrime merupakan kejahatan 

dengan menggunakan komputer dan jaringan internet sebagai objek 

kejahatannya. 

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan 

dengan teknologi informasi (cybercrime) berbasis utama komputer dan 

jaringan telekomunikasi yaitu:2 

1. Unauthorized acces to computer system and service 

2. Illegal contents 

3. Data forgery 

4. Cyber espionage 

5. Cyber sabotage and extortiont 

6. Offense against intellectual property 

7. Infrengments of privacy 

                                                           
1 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Bandung : PT 

Refika Aditama, hal. 40. 
2 Budi Suhariyanto, 2002, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime), Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada, hal. 15. 



3 
 

Berdasarkan pengelompokan kejahatan melalui komputer di atas yang 

paling sering terjadi di Indonesia adalah illegal contents. Illegal contents 

merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet 

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

hukum atau ketertiban umum.3 

Salah satu contoh tindak pidana illegal content di Indonesia ialah kasus 

yang dilakukan oleh Dedy Dwi Laksono dan telah dinyatakan bersalah oleh 

Pengadilan Negeri Pemalang kelas 1B, yaitu melakukan tindak pidana “dengan 

sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan. Berdasarkan kronologis kasus bahwa Dedy Dwi 

Laksono telah menyebarkan konten memuat pornografi milik Iis Riana melalui 

jejaring sosial facebook yang merupakan mantan pacarnya. 

Konten memuat pornografi milik Iis Riana yang berupa foto-foto dan 

video bugil Iis Riana disebarkan oleh pelaku kepada teman Iis Riana yang 

bernama Suciati dan juga disebarkan oleh pelaku kepada Grup Pemerintah 

Kabupaten Pemalang dan Grub Kabar Pemalang melalui jejaring sosial 

facebook. Berdasarkan penjelasan pelaku, tindakan yang dilakukanya 

dikarenakan Iis Riana menyampaikan kepada pelaku akan melakukan 

pernikahan dengan orang lain. Di samping menyebarkan konten berisi foto-

foto dan video bugil Iis Riana, pelaku juga telah melakukan pemerasan 

                                                           
3 Ibid., hal. 15 
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terhadap Iis Riana yang sebelumnya sempat dibayarkan oleh Iis Riana sebesar 

Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018. 

Tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan pelaku juga sudah 

diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang 

berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,- (satu milliar rupiah)”.  

Akibat tindakannya Hakim Pengadilan Negeri Pemalang kelas 1B 

menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yaitu pidana penjara selama 4 

(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

subsider 6 bulan kurungan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. 

Kasus yang dilakukan Dedy Dwi Laksono yang telah diputus oleh 

Pengadilan Negeri Pemalang kelas 1B merupakan salah satu kasus dari sekian 

banyak kasus illegal content yang ada di Indonesia, meskipun demikian hal 

tersebut tidak mengurangi beredarnya foto-foto maupun video di media sosial 

dan jejaring sosial yang mungkin memiliki kronologis yang sama dengan kasus 

yang dilakukan Dedy Dwi Laksono. Penulis berpendapat bahwa hal tersebut 

memungkinkan bahwa sanksi yang diberikan kurang optimal untuk 
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memberikan efek jera terhadap pelaku dan/atau kurangnya informasi maupun 

pembinaan terhadap akibat yang didapatkannya apabila menyebarkan konten 

yang melanggar kesusilaan milik orang lain tanpa izin sehingga masih banyak 

konten yang melanggar kesusilaan terutama konten pornografi yang beredar di 

jejaring sosial.  

Berdsarkan hasil pra penelitian Penulis mendapati ketertarikan pada 

kasus Dedy Dwi Laksono pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml. 

Penulis tertarik karena adanya perbarengan perbuatan (concursus realis) pada 

kronologi kasus yaitu adanya tindak pidana pemerasan sebelum tindak pidana 

mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan berupa foto 

dan video asusila milik korban, selain itu ada beberapa alasan lain yang 

membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus ini: 

1. Masih banyak konten pornografi beredar di media sosial maupun jejaring 

sosial; 

2. Alasan Terdakwa menyebarkan konten pornografi milik korban pada sosial 

media facebook; 

3. Pertimbangan serta hambatan-hambatan yang dihadapi Majelis Hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa. 

Berkaitan dengan seluruh uraian diatas maka Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian berjudul: “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan 

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan 

Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan pada Putusan Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN Pml”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 

diangkat oleh Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 

terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang 

melanggar kesusilaan dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik 

yang melanggar kesusilaan dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN 

Pml? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini  

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 

terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang 

melanggar kesusilaan dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang didapatkan Majelis Hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dalam 

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pml. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Sebagai hasil kajian akademis, maka terdapat 2 (dua) kegunaan 

penelitian ini yakni kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. Secara lengkap 

kegunaan atau manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu 

hukum khususnya di bidang cyber. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan bagi masyarakat dan 

menambah wawasan dan pengetahuan Penulis sendiri. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data secara 

lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya, serta untuk memperoleh gambaran 

yang jelas dan cukup mengenai permasalahan, sehingga Penulis melakukan 

penelitian dengan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode 

pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman 

Penulis atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala 

hukum yang kompleks dan holistik.4 Berdasarkan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis 

                                                           
4 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2006, Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi, Buku 

Panduan : Fakultas Hukum Soegijapranata (tidak diterbitkan), hlm. 5. 
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dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode ini menggunakan 

interaksi langsung antara Penulis dengan sumber data, dengan melakukan 

wawancara terhadap Hakim sebagai narasumber. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis. Penelitian berusaha menggambarkan dan menganalisis 

permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Deskriptif dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam 

memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan 

informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, dan hambatan-hambatan 

yang ditemui oleh Hakim dalam menjalani peradilan sebelum putusan 

Nomor  saat sebelum putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pml 

diputuskan. Gambaran tersebut nantinya akan dianalisis dengan 

menggunakan bahan pustaka serta aturan-aturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang 

berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi 

terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang 

melanggar kesusilaan dalam Putusan Pengadilan Pemalang Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN Pml. Adapun elemen penelitiannya adalah: 

a. Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN. Pml; 
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b. Undang-Undang terkait dengan kasus tindak pidana mendistribusikan 

informasi elektronik yang melanggar kesusilaan; 

c.  Hakim Pengadilan Negeri Pemalang. 

4. Teknik Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data sangat tergantung pada model kajian dan 

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian, yaitu: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk 

mencari data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang berasal dari 

literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para 

sarjana dan berkas perkara yang ada hubungannya dengan peneltian. 

Bahan-bahan tersebut dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

1) Bahan hukum primer 

a) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik;  

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

d) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana; dan 
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e) Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN. Pml. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, 

jurnal, teori hukum dan pendapat para ahli. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan merupakan metode dalam mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara 

langsung dengan objek yang diteliti. Teknik yang digunakan oleh 

Penulis adalah dengan cara wawancara. Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara bertanya untuk menggali informasi 

yang dibutuhkan Penulis kepada narasumber yang telah disiapkan 

terlebih dahulu oleh Penulis. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui 

kegiatan pengumpulan data, diolah, diperiksa, dipilih dan di-edit untuk 

memilih data yang diperlukan atau sesuai dengan objek penelitian, yaitu 

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak 

pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan 

pada Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN 

Pml. Data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis dan data 

yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai 
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dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh 

disusun secara sistematis, disajikan dalam bentuk uraian-uraian dan 

disusun dalam bentuk laporan penelitian berbentuk Skripsi. 

6. Metode Analisis Data 

Data primer dan data sekunder yang sudah diolah dianalisis secara 

kualitatif dan dijadikan pembahasan. Dari hasil pembahasan itu ditarik 

kesimpulan untuk menjawab setiap permasalahan yang diteliti peneliti. 

Data yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan, dokumen 

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pml serta hasil wawancara Hakim. 

Dari hasil analisis tersebut kemudian akan disusun sebagai hasil penelitian 

berbentuk skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah membaca laporan hasil penelitian, maka 

sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut: 

Bab I : adalah bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : adalah bab Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang 

pertimbangan Hakim, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan 

tentang pemidanaan, Tinjauan tentang Putusan Hakim, tinjauan 

tentang tindak pidana mendistribusikan konten yang melanggar 

kesusilaan.  
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Bab III : adalah bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi pemaparan 

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku 

tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang 

melanggar kesusilaan pada putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN 

Pml, serta hambatan-hambatan yang didapatkan Hakim dalam 

menyelesaikan perkara tersebut.  

Bab IV : adalah Bab Penutup yang berisi simpulan dan Saran Penulis terhadap 

permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi. 

Pada akhir bagian skripsi akan dituliskan Daftar Pustaka atau 

Bibliografi dan akan dilampirkan berkas yang berkaitan dengan 

penelitian. 




