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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B 

Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang memiliki fungsi mengadili dan memeriksa perkara hukum di 

tingkat pertama yang berlokasi di jalan Pemuda No. 59, Mulyoharjo, Kecamatan 

Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313. Wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B meliputi seluruh Wilayah Kabupaten 

Pemalang yang terdiri dari 14 Kecamatan antara lain: 

1. Kecamatan Moga terdiri dari 10 Kelurahan/Desa; 

2. Kecamatan Warungpring terdiri dari 6 Kelurahan/Desa; 

3. Kecamatan Pulosari terdiri dari 12 Kelurahan/Desa; 

4. Kecamatan Belik terdiri dari 12 Kelurahan/Desa; 

5. Kecamatan Watukumpul terdiri dari 15 Kelurahan/Desa; 

6. Kecamatan Bodeh terdiri dari 19 Kelurahan/Desa; 

7. Kecamatan Bantarbolang terdiri dari 17 Kelurahan/Desa; 

8. Kecamatan Randudongkal terdiri dari 18 Kelurahan/Desa; 

9. Kecamatan Pemalang terdiri dari 20 Kelurahan/Desa; 

10. Kecamatan Taman terdiri dari 21 Kelurahan/Desa; 

11. Kecamatan Petarukan terdiri dari 20 Kelurahan/Desa; 

12. Kecamatan Ampelgading terdiri dari 16 Kelurahan/Desa; 

13. Kecamatan Comal terdiri dari 18 Kelurahan/Desa; 

14. Kecamatan Ulujami terdiri dari 18 Kelurahan/Desa. 

 

Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B memiliki visi “Terwujudnya 

Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B yang Agung”, dan untuk tercapainya visi 

tersebut ditentukan misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, 

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 
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Adapun struktur organisasi di Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B 

adalah sebagaimana digambarkan dibawah ini : 

Gambar 3.1  

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IB Pemalang 

Sumber http://pn-pemalang.go.id/main/index.php/features/blog/full-width-

blog 

Sebelum masuk pembahasan tentang 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, selama berdirinya terdapat 3 (tiga) kasus tindak 

pidana cyber yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 

1B yang diantaranya sebagai berikut : 

http://pn-pemalang.go.id/main/index.php/features/blog/full-width-blog
http://pn-pemalang.go.id/main/index.php/features/blog/full-width-blog
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Tabel 3.1 

Kasus Cybercrime Pengadilan Negeri Kelas IB Pemalang 

NO KASUS SANKSI 

1 

Mendistribusikan informasi 

elektronik yang melanggar 

kesusilaan 

Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan  

2 

Mengirim informasi 

elektronik yang ditujukan 

untuk menimbulkan rasa 

ketakutan 

Pidana penjara 8 (delapan) bulan dan 

dendan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan 

penjara. 

3 
Manipulasi informasi 

elektronik 

Pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda 

sebesar Rp. 200.000.000,- (duar ratus juta 

rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.  

 

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronika yang 

Melanggar Kesusilaan pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml. 

Berikut merupakan pemaparan kronologi kasus pada putusan Nomor 

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

1. Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap : Dedy Dwi Laksono Bin Slamet Aji; 

Tempat Lahir  : Majalengka; 

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 25 Desember 1985; 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Kebangsaan  : Indonesia 

Tempat Tinggal : Perumahan Slamaran, Jalan Mahoni Raya Nomor 1 

Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan 

Utara, Kota Pekalongan; 

Agama   : Islam; 
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Pekerjaan  : Wiraswasta; 

Pendidikan  : SMP; 

 

2. Kronologi Kasus 

Kasus ini berawal pada bulan April 2018 dimana Terdakwa 

berkenalan dengan Korban yang bernama Iis Riana melalui Aplikasi Hello 

Talk (Biro Jodoh) yang pada saat itu berstatus single parent atau janda 

dengan 1 (satu) orang anak, setelah perkenalan melalui Aplikasi Hello Talk 

hubungan antara Terdakwa dengan Korban dilanjutkan melalui media 

What’sApp, selanjutnya pada bulan juni 2018 tepatnya setelah lebaran 

Terdakwa dan Korban bertemu di alun-alun Pemalang depan Masjid Agung 

Pemalang sekitar pukul 17.00 Wib yang merupakan pertemuan pertama 

antara Terdakwa dengan Korban. 

Setelah 2 (dua) minggu setelahnya Terdakwa menyuruh Korban untuk 

datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Perumahan Slamaran Jalan 

Mahoni Raya Nomor 1 Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan 

Utara, Kota Pekalongan. Korban berangkat menuju rumah Terdakwa 

dengan menggunakan bus, sesampainya di rumah Terdakwa antara 

Terdakwa dengan Korban melakukan perbincangan yang tidak lama 

setelahnya dilanjutkan dengan melakukan hubungan layaknya suami-isteri, 

dan pada saat melakukan hubungan suami-isteri tersebut Terdakwa dengan 

menggunakan handphone merek Asus Zenfone Go warna putih hitam 

miliknya memvideokan perbuatan tersebut yang pada awalnya dilarang oleh 

Korban namun tetap dilanjutkan Terdakwa. Setelah selesai melakukan 
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hubungan layaknya suami-isteri Terdakwa mengantar Korban 

menggunakan kendaraan mobil yang diturunkan di depan SD Negeri 1 

Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 

Setelah 2 minggu Terdakwa mendapatkan informasi dari korban yang 

akan melangsungkan pernikahan dengan orang lain, dengan rasa sakit hati 

tersebut Terdakwa membuat akun baru di facebook dengan menggukan 

nama Riana Dea yang tidak diketahui oleh Korban yang selanjutnya 

Terdakwa berbohong kepada Korban dimana handphone yang terdapat 

foto-foto bugil Korban hilang karena jatuh, dan Terdakwa meminta uang 

kepada korban dengan alasan ancaman dari penemu handphone, kemudian 

penemu handphone tersebut mengancam dengan mengatakan melalui 

What’sApp akan menyebarkan foto-foto dan video porno milik korban jika 

tidak menyerahkan uang. 

Korban merasa takut kemudian pada tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 

17.38 WIB telah transfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)  

kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA (Bank Central Asia) milik 

mantan pacar Terdakwa yang bernama Nurkholifah yang bertempat tinggal 

di Jakarta. 

Sekitar 1 bulan setelahnya Terdakwa meminta uang kembali kepada 

Korban melalui Messenger facebook, namun tidak diberikan oleh Korban, 

karena tidak diberikan Terdakwa mengunggah video tersebut dan mengirim 

ke akun facebook Korban dan mengancam untuk memberi sejumlah uang 

kepada Terdakwa namun tidak diberikan oleh Korban. 
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Pada hari kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 13.26 Terdakwa 

mengirim atau mengunggah video yang melanggar kesusilaan tersebut ke 

akun yang telah dibuatnya dengan nama Riana Dea, dan sekitar pukul 20.38 

WIB, terdakwa mengunggah foto-foto bugil yang terlihat bagian perutnya 

dengan status “Lelahnya”, kemudian dilanjutkan Terdakwa pada hari sabtu 

tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 01.27 WIB, Terdakwa mengupload foto-

foto korban dengan status “Lagi enak2nya nih???” 

Pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa menyebarkan 

foto asusila milik Korban ke Suciati yang merupakan teman Korban dan 

pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 18.26 WIB Terdakwa mengirim 

foto-foto asusila milik korban ke Grup Pemerintahan Kabupaten Pemalang 

dan ke Grup Kabar Pemalang. 

Berdasarkan kronologi kasus diatas, adapun putusannya sebagai 

berikut : 

a. Menyatakan Terdakwa DEDY DWI LAKSONO Bin SLAMET AJI, 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronika dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan”; 

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDY DWI LAKSONO Bin 

SLAMET AJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) 

tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan 
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ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

e. Menetapkan barang bukti berupa: 

1) 2 (dua) lembar print out transfer uang tetap terlampir dalam berkas 

perkara; 

2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah 

handphone merk Asus, dirampas untuk dimusnahkan; 

f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 

Ibu Ribka Novita Bontong adalah hakim pengadilan Pemalang Kelas 

IB sebagai hakim anggota pada perkara dengan putusan Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Pml yang menjadi narasumber bagi Penulis, di mana 

Penulis telah melakukan wawancara oleh beliau pada hari Selasa, tanggal 

06 Agustus 2019 pukul 09.15 WIB sampai dengan selesai. 

Pada prinsipnya pertimbangan hakim merupakan suatu upaya dalam 

menetapkan terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud. Majelis hakim melihat dari segi fakta-fakta yang 

timbul saat persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang 

terkandung dalam pasal yang didakwakan penuntut umum. Adapun Majelis 



39 
 

Hakim memiliki pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis 

diantaranya : 

a. Pertimbangan Yuridis 

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Dalam putusan nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml terdakwa 

didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaaan yang 

berbentuk alternatif subsidaritas, yaitu: 

Kesatu; 

Primair  : 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; 

Subsidair : Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik;  

Atau Kedua  : Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim 

Ribka Novita Bontong memaparkan sebagai berikut : 

Bahwa berdasarkan dakwaan yang telah didakwakan Jaksa 

Penuntut Umum kepada terdakwa kan berbentuk dakwaan 

alternatif subsidaritas, maka kami majelis hakim 

mempertimbangkan dakwaan JPU sesuai dengan fakta-fakta 

yang terungkap di persidangan, yang pada saat itu unsur-unsur 
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dari dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, maka tidak perlu 

lagi membuktikan dakwaan-dakwaan lainya.30 

 

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa Ibu Ribka hanya 

mengikuti bentuk dan isi dari dakwaan yang dibuat oleh JPU yang di 

mana bentuk dakwaan ialah alternatif subsidaritas dan dengan 

terpenuhinya dakwaan kesatu primair Majelis Hakim tidak 

membuktikan dakwaan lainnya, sedangkan berdasarkan kronologi 

kasus di atas Penulis berpendapat lain, yaitu mengenai adanya 

pemerasan sebelum dilakukannya pendistribusian konten yang 

melanggar kesusilaan, maka berdasarkan Pasal 65 KUHP Terdakwa 

telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus 

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga 

merupakan beberapa kejahatan memungkinkan dapat memberatkan 

Terdakwa dalam penjatuhan sanksi pidana. 

Perbuatan berlanjut sebagaimana tertulis pada Pasal 65 ayat (2) 

KUHP memiliki pengaturan di mana maksimum pidana yang 

dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap 

perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang 

terberat ditambah sepertiga. Kemudian pada Pasal 66 ayat (1) KUHP 

juga mengatur penjatuhan sanksi dengan sistem kumulasi yang 

diperlunak dimana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang 

masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 

                                                           
30 Wawancara narasumber Ibu Ribka Novita Bontong  selaku Hakim anggota dalam perkara Putusan 

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml, Selasa, 06 Agustus 2019, 09.15. 



41 
 

sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 

diancam pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana 

atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 

maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Berdasarkan 

sistem kumulasi yang diperlunak sebagaimana di atur Pasal 66 ayat 

(1) KUHP memungkinkan Terdakwa diputus lebih berat dari yang 

telah diputus Majelis Hakim. 

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Ribka Novita Bontong selaku 

Hakim anggota mengatakan tidak membuktikan dakwaan lainnya 

dengan alasan bentuk dakwaan, Penulis berpendapat adanya 

pemerasan dalam kronologi kasus digunakan untuk memperberat 

sanksi bagi Terdakwa, namun tidak menyatakan perbuatan tersebut 

merupakan perbarengan beberapa perbuatan (concursus realis). 

Adapun Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair yaitu melanggar  

Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi 

sebagai berikut : 

a) Unsur setiap orang: 

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum, 

berdasarkan fakta di persidangan memang benar Terdakwa 

adalah orang yang dicantumkan identitasnya oleh Jaksa 

Penuntut Umum, yang merupakan subyek hukum dari tindak 

pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Terdakwa 

sendiri yang telah mengakui bahwa identitasnya sesuai 

dengan yang ada di dalam surat dakwaan serta mengakui 

bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana sebagaimana 
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tertulis diperkuat dengan para saksi yang hadir di 

persidangan , maka jelas unsur pertama telah terpenuhi.31 

 

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang menjadi Subjek tindak Pidana adalah seorang manusia 

sebagai oknum. Penulis berpendapat terpenuhinya unsur setiap 

orang dalam kasus ini berdasarkan fakta di persidangan ialah 

pengakuan Terdakwa sebagai subyek hukum atas identitasnya 

yang tercantum pada surat dakwaan dan mengakui telah bertindak 

sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. 

b) Dengan Sengaja dan tanpa Hak:  

Berdasarkan fakta di persidangan, dengan kehendaknya 

sendiri terdakwa telah menyimpan dan mengupload foto-foto 

korban kedalam akun facebook yang bernama Riana Dea 

yang kemudian dikirimkan kebeberapa akun lain yang sudah 

diketahuinya hal tersebut membuat dapat diaksesnya foto-

foto itu oleh orang lain selain dirinya, kemudian apa yang 

telah dilakukan terdakwa berdasarkan keterangan saksi 

korban dan keterangan terdakwa dilakukanya perbuatan itu 

tidak melalui ijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban.32 

 

Terpenuhinya unsur dengan sengaja berdasarkan fakta dalam 

persidangan yaitu pengakuan Terdakwa atas perbuatannya yang 

telah dilakukannya atas kehendaknya sendiri dengan menyimpan 

dan mengirim foto dan video yang melanggar kesusilaan milik 

korban tanpa hak yaitu izin dari korban. 

                                                           
31 Wawancara narasumber Ibu Ribka Novita Bontong  selaku Hakim anggota dalam perkara Putusan 

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml, Selasa, 06 Agustus 2019, 09.15. 
32 Wawancara narasumber Ibu Ribka Novita Bontong selaku Hakim anggota dalam perkara Putusan 

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml, Selasa, 06 Agustus 2019, 09.15. 
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c) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau membuat dapat 

diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 

Berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi, dan 

keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti terungkap 

bahwa terdakwa telah memposting maupun mengirim atau 

menyebarkan foto-foto korban melalui facebook 

sebagaimana yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum.33 

 

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, 

harus memperhatikan syarat subjektifnya yang dimana adanya 

kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan 

pemaaf bagi si pembuat yang kemudian syarat objektif yang dimana 

hakim mencocokan perbuatan yang dilakukan dengan rumusan delik 

dengan fakta yang ada dalam persidangan serta tidak adanya alasan 

pembenar. 

Berdasarkan dakwaan JPU yang berbentuk alternatif subsideritas 

pada dakwaan kesatu primair unsur-unsurnya telah terpenuhi 

berdasarkan fakta di dalam persidangan, maka Majelis Hakim Ibu Ribka 

berpendapat dengan terpenuhinya 3 unsur di atas dan sebagaimana 

bentuk dakwaannya maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan 

dakwaan lainnya. 

                                                           
33 Wawancara narasumber Ibu Ribka Novita Bontong selaku Hakim anggota dalam perkara Putusan 

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml, Selasa, 06 Agustus 2019, 09.15. 
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Berdasarkan kronologi kasus di atas Penulis berpendapat lain 

dengan adanya tindak pidana pemerasan senilai Rp. 4.000.000,00 yang 

dilakukan Terdakwa kepada korban sebelum terjadinya tindak pidana 

mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan, hal tersebut jelas 

merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan 

beberapa kejahatan berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP.  

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Asas Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim 

harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Majelis 

hakim tidak hanya mengikuti bentuk dakwaan JPU, karena menurut 

Penulis pembuktian dakwaan Kesatu subsidair harus dibuktikan dan 

digali guna merumuskan adanya perbarengan beberapa perbuatan di 

dalamnya sesuai dengan niat Terdakwa yang terlihat di dalam kronologi 

kasus. 

Penulis berpendapat perbuatan Terdakwa dengan memeras korban 

menggunakan ancaman akan disebarkanya foto dan video korban yang 

melanggar kesusilaan yang kemudian ancaman sebagaimana dimaksud 

dilakukan oleh Terdakwa, merupakan perbarengan beberapa perbuatan 

yang dipandang perbuatan-perbuatan Terdakwa berdiri sendiri-sendiri 

sesuai dengan delik perbarengan beberapa perbuatan (concursus realis) 

sebagaimana diatur Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
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2) Keterangan Saksi-saksi 

Adapun keterangan saksi-saksi yang mendukung dakwaan 

Jaksa penuntut umum yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa 

tanpa adanya keberatan, antara lain: 

a) IIS RIANA Binti WARYANI 

Saksi merupakan Korban dalam kasus yang dimana 

membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa foto-foto 

yang telah disebarkan oleh Terdakwa adalah miliknya dan 

disebarkan tanpa seijin dari saksi, dalam kesaksianya antara saksi 

dengan korban telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di 

rumah Terdakwa, saksi melakukanya tanpa ancaman dari 

Terdakwa tetapi atas dasar suka sama suka dan telah di videokan 

oleh Terdakwa yang sebenarnya sudah dilarang oleh saksi namun 

tetap dilakukan oleh Terdakwa. 

Saksi mengatakan sebelum menyebarkan foto-foto miliknya 

itu Terdakwa juga telah mengancam saksi dengan meminta 

sejumlah uang dengan alasan menebus handphone yang telah 

hilang dan ditemukan orang lain dimana handphone tersebut berisi 

foto-foto dan video milik saksi jika tidak foto-foto dan video saksi 

akan disebarkan, yang kemudian diberikan oleh saksi senilai Rp. 

4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah diberikan oleh saksi 

Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan masalah tersebut.  
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Kemudian Terdakwa mengancam saksi yang ke 2 (dua) 

kalinya dengan ancaman yang sama namun tidak diberikan oleh 

saksi, selanjutnya Terdakwa menyebarkan foto-foto saksi yang 

diketahui saksi dari temanya yang telah mendapatkan kiriman foto-

foto saksi yang bernama Musalifah. 

b) MUSALIFAH binti (alm) ANWAR 

Saksi merupakan teman korban yang dimana foto-foto bugil 

dan video hubungan suami-isteri milik korban telah disebarkan 

Terdakwa, saksi mengatakan bahwa benar telah menerima foto-

foto bugil dan video korban dari akun bernama Riana Dea. Saksi 

mengatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 sekitar 

pukul 00.49 WIB dirumah saksi di Desa Banjardawa Kec. Taman 

Pemalang telah melihat kiriman video yang dikirim akun Riana 

Dea dan diketahui dalam video tersebut terlihat wajah Korban Iis 

Riana yang merupakan temanya dengan seorang laki-laki sedang 

melakukan hubungan layaknya suami-isteri.  

Saksi mengatakan tidak mengenal laki-laki dalam video 

tersebut karena dalam video tersebut wajah laki-laki tersebut tidak 

jelas namun wajah temanya terlihat jelas, yang kemudian hal 

tersebut ditanyakan oleh saksi kepada korban, namun korban 

menjawab masih ada masalah dan dimintai uang oleh orang yang 

mengajak hubungan suami isteri tersebut. 

c) SUCIATI Binti JARI 
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Saksi merupakan teman korban yang dimana foto-foto bugil 

dan video hubungan suami-isteri milik korban telah disebarkan 

Terdakwa, saksi mengatakan bahwa benar telah menerima foto-

foto bugil dan video korban dari akun bernama Riana Dea. Saksi 

mengatakan telah melihat video perbuatan hubungan suami-isteri 

lewat facebook antara Iis Riana dengan seorang laki-laki yang tidak 

dikenal oleh saksi sekitar bulan Juli 2018 pukul 07.00 WIB di 

rumah saksi di Desa Jebed Selatan Kec. Taman, Pemalang, yang 

kemudian dilaporkan saksi kepada kakak Iis Riana yang bernama 

Budi. 

Berdasarkan keterangan saksi, selaku Hakim anggota Ibu Ribka 

Novita Bontong memaparkan pendapat sebagai berikut : 

Berdasarkan keterangan saksi yang telah dihadirkan dalam 

persidangan, kami selaku majelis hakim mencermati dan 

menimbang atas kesaksiannya, yang dimana kesaksian-

kesaksianya saling terkait yang satu dengan yang lainya 

sehingga dapat dibenarkan adanya suatu kejadian dan membuat 

kami Majelis Hakim memiliki keyakinan adanya tindak pidana 

yang terjadi yang delik-deliknya telah terpenuhi, ditambahkan 

Terdakwa telah membenarkan dan tidak merasa keberatan atas 

setiap keterangan saksi dalam persidangan, tetapi kami Majelis 

Hakim menyayangkan ketidak hadiran dari ahli di persidangan 

karena kesaksian dari ahli pada bidangnya kami butuhkan guna 

memberikan putusan yang ideal.34 

 

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi di atas yang saling 

terkait satu dengan lainnya memperkuat kayakinan Majelis Hakim 

yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, mempermudah Majelis 

                                                           
34 Wawancara narasumber Ibu Ribka Novita Bontong selaku Hakim anggota dalam perkara Putusan 

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml, Selasa, 06 Agustus 2019, 09.15. 
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Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa, yang pada 

pokoknya yaitu penyebaran atas foto-foto dan video pribadi milik 

korban tanpa sepengetahuan korban pada media sosial facebook. 

3) Keterangan Terdakwa 

Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan yang 

menyatakan membenarkan seluruh keteranganya yang tertera dalam 

Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan didalam pemeriksaan 

tidak ada pemaksaan dan tekanan, serta dalam persidangan Terdakwa 

mengatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum. 

Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Petugas Kepolisian 

dari Polres Pemalang  pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 

sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Perumahan Slamaran 

Jalan Mahoni Raya No. 1 Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan 

Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena telah mengedarkan atau 

menyebarkan video yang berisi perbuatan asusila berupa hubungan 

intim atau hubungan layaknya suami-isteri serta foto-foto bugil milik 

Iis Riana ke media sosial facebook. 

Terdakwa membenarkan telah mengancam Iis Riana untuk 

memberi sejumlah uang dengan cara Terdakwa akan menyebarkan 

video yang mana dalam video tersebut Terdakwa dengan Iis Riana 

melakukan hubungan layaknya suami-isteri bila mana Iis tidak 

memberikan uang tersebut. 
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Terdakwa membenarkan telah menerima sejumlah uang dari Iis 

Riana dengan cara transfer dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- 

(empat juta rupiah) sekitar bulan juli pada pukul 20.00 WIB yang pada 

saat itu posisi Terdakwa berada di Jakarta dan Iis Riana di Pemalang, 

bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Iis Riana di minta Terdakwa 

dengan mengancam Iis Riana. 

Terdakwa membenarkan telah melakukan alibi kehilangan 

handphone yang kemudian mengancam meminta sejumlah uang 

kepada Iis Riana untuk menebus handphone miliknya tersebut, setelah 

mendapatkan uang tersebut terdakwa menggunakanya untuk 

kebutuhanya sendiri. 

Terdakwa mengakui perbuatanya tersebut telah melanggar 

peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku di Indonesia. 

Terdakwa merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut dan 

menyesali akan perbuatan Terdakwa serta memohon maaf kepada 

korban Iis Riana atas perbuatannya serta orang lain yang telah 

dirugikan akibat perbuatannya. 

Berdasarkan keterangan Terdakwa, selaku Hakim anggota Ibu 

Ribka Novita Bontong memaparkan pendapat sebagai berikut : 

Bahwa kami Majelis Hakim berkeyakinan tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 

benar-benar terjadi. Majelis Hakim memiliki keyakinan 

Terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan tersebut dan 

telah memenuhi seluruh delik yang didasari oleh pengakuan 
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Terdakwa dalam persidangan dengan menyebarkan foto-foto 

dan video bugil milik Iis Riana.35 

 

Terdakwa telah membenarkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum kesatu primair dengan tidak adanya keberatan, hal ini 

memberikan Hakim keyakinan bahwa perbuatan sebagaimana tertulis 

benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari 

terpenuhinya delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan 

dibenarkan oleh Terdakwa tanpa adanya keberatan.  

4) Barang Bukti 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) pasal 39 ayat (1) adanya kategori benda yang dapat 

dilakukan penyitaan, antara lain: 

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh 

atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau 

sebagai hasil dari tindak pidana; 

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 

melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkanya; 

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi 

penyelidikan tindak pidana; 

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan 

tindak pidana; 

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 

tindak pidana yang dilakukan. 

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, terdapat barang bukti 

yang telah disita untuk dihadirkan dalam persidangan, antara lain: 

a) 2 (dua) lembar print out transfer uang; 

b) 1 (satu) buah handphone merek Samsung; 

                                                           
35 Wawancara narasumber Ibu Ribka Novita Bontong selaku Hakim anggota dalam perkara Putusan 

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml, Selasa, 06 Agustus 2019, 09.15. 
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c) 1 (satu) buah handphone merek Asus. 

Berdasarkan barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut 

Umum dalam Persidangan, selaku Hakim anggota Ibu Ribka Novita 

Bontong memaparkan pendapat sebagai berikut : 

Selain adanya keterangan saksi, untuk membuktikan adanya 

tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan menguatkan 

keterangan saksi dibutuhkan barang bukti yang dihadirkan 

dalam persidangan yang membuat Majelis Hakim yakin dimana 

barang bukti tersebut memiliki hubungan dengan tindak pidana 

yang dilakukan Terdakwa dan pembuktian dari keterangan saksi 

maka barang bukti memberikan keyakinan Majelis Hakim atas 

kebenaran keterangan saksi.36 

 

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari 

alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk 

bewijstheorie) yaitu pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti 

yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan 

keyakinan Hakim. Teori tersebut merupakan sistem pembuktian yang 

dianut oleh KUHAP yaitu memadukan dua unsur yaitu ketentuan 

pembuktian berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim yang 

tidak dapat terpisahkan. 

Teori pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie adalah 

perpaduan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau 

tidaknya Terdakwa. Pada kasus ini pembuktian yang dihadirkan di dalam 

persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum mulai dari keterangan saksi, 

kemudian keterangan Terdakwa, dan yang terakhir barang bukti 

                                                           
36 Wawancara narasumber Ibu Ribka Novita Bontong selaku Hakim anggota dalam perkara Putusan 

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml, Selasa, 06 Agustus 2019, 09.15. 
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seluruhnya saling terkait dan alat bukti seluruhnya diyakini benar dan sah 

menurut hukum. 

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan 

sanksi pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya. 

Berdasarkan pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie selain 

alat bukti yang tercantum pada Pasal 183 KUHP, dibutuhkan keyakinan 

Hakim untuk menyatakan bersalah atau tidaknya Terdakwa, dimana Ibu 

Ribka selaku Hakim anggota berkeyakinan bahwa tindak pidana 

sebagaimana rumusan delik dalam surat dakwaan benar-benar terjadi dan 

dengan adanya pengakuan Terdakwa yang membenarkan tanpa 

keberatan, serta memberikan keyakinan tindak pidana tersebut benar-

benar dilakukan Terdakwa. 

Alat bukti dalam persidangan selain alat bukti saksi ada barang 

bukti yang dihadirkan oleh JPU memiliki hubungan erat dengan 

keterangan-keterangan saksi dalam persidangan untuk memperkuat 

keyakinan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada 

Terdakwa. 

b. Pertimbangan Non Yuridis 

1) Pendidikan 

Terdakwa merupakan lulusan SMP, hal tersebut bisa menjadi 

salah satu faktor Terdakwa melakukan Tindak Pidana. Pertimbangan 
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Hakim dalam menentukan berat ringanya hukuman karena tingkah 

laku seseorang yang berpendidikan tinggi dengan tingkah laku 

seseorang dengan pendidikan rendah akan berbeda disamping itu 

pemahaman Terdakwa saat ditanya dipersidangan yang telah 

mengetahui bahwa tindakanya dapat merugikan orang lain disamping 

itu Terdakwa juga mengerti bahwa tindakanya tersebut telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Terdakwa melakukan tindak pidana atas keinginanya dan Terdakwa 

mengetahui akibat tindakanya dapat menyebabkan dirinya terpidana. 

2) Sosial Ekonomi 

Terdakwa dalam melakukan Tindak pidana tersebut telah 

melakukan pengancaman untuk memperoleh keuntungan meteriil dari 

korban dengan permintaanya atas sejumlah uang kepada korban yang 

kemudian diberikan korban dan selanjutnya Terdakwa meminta 

kembali dan tidak terpenuhi karena itu terdakwa menyebarkan foto-

foto dan Video intim korban. Selain kerugian materiil karena telah 

memberikan sejumlah uang, korban juga menahan rasa malu akibat 

tersebarnya foto-foto dan video intim korban yang di ketahui bahkan 

dilihat kerabat di lingkungan sekitar.  

3) Psikologis 

Terdakwa dalam melakukan tindakanya didasari rasa cemburu 

karena terdakwa mendengar dari korban akan melangsungkan 

pernikahan dengan orang lain, disamping itu Terdakwa merasa 
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bersalah dan menyatakan penyesalan atas perbuatanya dan berjanji 

tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian Terdakwa secara 

jujur mengakui perbuatanya dan mempermudah proses pemeriksaan. 

Adapun Majelis Hakim Kelas 1B mempertimbangkan keadaan 

yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, sebagai 

berikut: 

1) Keadaan yang memberatkan 

a) Terdakwa telah meresahkan masyarakat dengan menyebarkan 

dengan menyebarkan konten asusila kepada publik yang dapat 

merusak mental generasi muda. 

b) Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh 

keuntungan material bagi Terdakwa dan sudah menikmati 

keuntungan tersebut. 

c) Perbuatan Terdakwa sangat merugikan bagi korban terutama 

dengan menanggung rasa malu yang sangat mendalam, dan 

disisi lain perbuatan korban merupakan bentuk merendahkan 

kaum wanita. 

2) Keadaan yang meringankan 

a) Terdakwa dengan jujur mengakui perbuatannya sehingga 

mempermudah proses pemeriksaan. 

b) Terdakwa merassa bersalah dan mengatakan permintaan maaf 

kepada korban secara langsung serta menyatakan penyesalanya 

dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanya lagi. 
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c) Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan sehingga 

memperlancar jalanya persidangan serta Terdakwa belum 

pernah dihukum akibat melakukan tindakan pidana. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, 

selaku Hakim anggota Ibu Ribka Novita Bontong, S.H. memaparkan 

pendapat sebagai berikut : 

Alasan kami Majelis Hakim yang paling kuat memberikan 

putusan sebagaimana tercantum dalam putusan adalah kerugian 

yang diderita korban akibat perbuatan Terdakwa dengan 

menanggung rasa malu yang amat dalam ditambah kerugian 

materiil yang di derita korban, maka demi keadilan bagi korban 

kami Majelis Hakim memberikan hukuman sebagai mana 

tertulis pada putusan.37 

 

Menurut Penulis, setelah diteliti kasus dengan Putussan Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Pml bahwa terdapat beberapa keadaan yang tidak 

sesuai dikaitkan dengan kronologi kasus dan putusan yang diberikan 

Majelis Hakim terhadap Terdakwa, bahwa berdasarkan kronologi kasus 

terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diantaranya 

melanggar Pasal 45 ayat (4) UU ITE kemudian melanggar Pasal 45 ayat (1) 

UU ITE dimana menurut Penulis dua tindak pidana yang dilakukan 

Terdakwa berdiri sendiri-sendiri dan merupakan perbarengan tindak pidana, 

maka Penulis berpendapat Terdakwa telah memenuhi deli perbarengan 

perbuatan (concursus realis). Perbarengan perbuatan diberikan sanksi 

                                                           
37 Wawancara narasumber Ibu Ribka Novita Bontong selaku Hakim anggota dalam perkara Putusan 

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml, Selasa, 06 Agustus 2019, 09.15. 
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maksimum pidana yang paling berat ditambah sepertiga dari dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum sesuai Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP. 

Penulis berpendapat Hakim dapat memutus lebih berat dari yang 

sudah diputuskan, apabila keyakinan Hakim mengarah pada perbarengan 

perbuatan dan memberikan sanksi pidana maksimum pidana yang paling 

berat ditambah sepertiga. Hakim belum sesuai dengan fakta yang timbul di 

dalam persidangan dikarenakan keyakinan hakim bergantung pada bentuk 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum saja. 

C. Hambatan 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 

Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain :38 

1. Faktor hukum (Undang-Undang yang berlaku); 

2. Faktor penegak hukum (pihak yang menerapkan hukum); 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat; dan 

5. Faktor kebudayaan. 

Berdasarkan pemikiran soerjono soekanto, terdapat hambatan-hambatan 

yang timbul untuk menjatuhkan sanksi pidana yang kemudian dibagi menjadi 

dua antara lain: 

                                                           
38 https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-

mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia, 22 September 2019, 04.47. 

https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia
https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia
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1. Hambatan yang datang dari faktor internal pengadilan Pengetahuan hakim 

terkait bidang kasus merupakan salah satu faktor penting untuk 

mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dalam Putusan Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Pml, terdapat hambatan yang dimana Majelis 

Hakim dalam perkara ini merasa kurang menguasai ataupun kurang 

pengetahuan terkait cybercrime, bahkan salah satu Hakim anggota yang 

diwawancarai penulis yang bernama Ibu Ribka Novita Bontong, S.H. 

pertama kalinya menjadi Hakim perkara cybercrime, sehingga penulis 

berpendapat bahwa hambatan dari faktor internal pengadilan, antara lain: 

1) Pengetahuan hakim terkait cybercrime; 

2) Pengalaman hakim dalam perkara cybercrime. 

2. Hambatan yang datang dari faktor eksternal pengadilan yaitu tidak 

hadirnya saksi ahli di dalam persidangan dan  kurangnya pengetahuan 

hakim dalam bidang perkara menimbulkan pentingnya peran ahli dalam 

persidangan, dimana ahli memberikan teori-teori terkait perkara untuk 

memberikan pemahaman hakim sehingga timbul keyakinan hakim untuk 

memberikan pertimbangan sanksi pidana yang seadil-adilnya kepada 

Terdakwa, namun pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Pml tidak 

terdapat saksi ahli karena ketidak hadiran ahli di dalam persidangan. 

Setelah diteliti oleh Penulis dalam wawancaranya, Ibu Ribka mengatakan 

bahwa ahli tidak hadir di persidangan karena alasan tertentu, namun ahli 

hadir saat dilaksanakan Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak Kepolisian. 


