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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Teknologi informasi, komunikasi dan media elektronika memungkinkan 

setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar menukar informasi 

dengan individu-individu lain1 sehingga secara langsung maupun tidak langsung 

mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, 

ekonomi, dan keuangan. Teknologi informasi merupakan bagian dari Telematika 

yang berawal dari istilah perancis "Telematique" yang kemudian menjadi istilah 

umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi 

dengan teknologi informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan 

teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi. Penggunaan istilah 

telematika di Indonesia itu sendiri pertama kali di Laboratorium Telematika 

Institut Teknologi Bandung pada tahun 1978.2 

Perkembangan teknologi informasi yang pada awalnya hanya telegraf yang 

menggunakan kode morse yang diciptakan oleh Samuel Morse kemudian 

berevolusi dari waktu ke waktu dengan adanya penemuan dan penciptaan 

telepon oleh Alexander Graham Bell yang menjadi sarana telekomunikasi 

pertama yang tidak memerlukan keahlian khusus untuk menggunakannya, 

namun dengan kabel-kabel dan satelit-satelit telepon menjadi sarana 

                                                           
1 Wikipedia. Teknologi komunikasi. http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_komunikasi.  

Diakses tanggal 12-08-2014 Pukul 9.10 
2 Wikipedia. Telematika. http://id.wikipedia.org/wiki/Telematika. Diakses tanggal 12-08-2014 

Pukul 9.16  

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_komunikasi.%20%20Diakses%20tanggal%2012-08-2014
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_komunikasi.%20%20Diakses%20tanggal%2012-08-2014
http://id.wikipedia.org/wiki/Telematika.%20Diakses%20tanggal%2012-08-2014
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telekomunikasi yang murah dan berhasil digunakan di seluruh dunia  hingga 

penggunaan Internet yang kemudian menjadikan teknologi informasi dan 
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komunikasi sebagai kebutuhan yang utama bagi masyarakat saat ini karena 

teknologi informatika yang berkarakteristik lintas-batas di tingkat nasional 

maupun global (borders world) akan dapat meningkat efesiensi dan kecepatan 

penyenggaraan kehidupan manusia. 

Internet merupakan suatu terobosan baru yang merupakan suatu menjadi 

bukti dari para ahli di bidang teknologi informasi sebagai sebuah penemuan dan 

penciptaan terbesar pada abad ini. Keberadaan dari internet sendiri sebagai salah 

satu jaringan komunikasi dan informasi yang dewasa ini banyak digunakan oleh 

masyarakat awam di seluruh dunia merupakan terobosan besar dalam dunia 

teknologi informasi. Semakin mudahnya seseorang mengakses internet dan 

semakin murahnya tarif dari berbagai provider penyedia layanan internet, 

berakibat pula semakin merakyatnya penggunaan internet yang jika dipandang 

dari sisi lain berdampak pula untuk memunculkan suatu modus-modus dari 

tindak pidana atau delik. 

Kehadiran media sosial, seperti Facebook, Twitter, Blog, Path, BBM, dan 

lain-lain, membawa perubahan yang sangat ekstrim dalam interaksi masyarakat 

khususnya melalui pola komunikasi. Apalagi media sosial tersebut dapat dilihat 

melalui telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) yang setiap orang bisa 

memiliknya selama memiliki akses internet. Twitter merupakan salah satu fitur 

aplikasi media sosial yang sangat fenomenal di dunia maya yang dalam 

penggunaannya terkait erat dengan jaringan internet, yang tentunya rentan 

menimbulkan penyalahgunaan yang bisa dimungkinkan akan menjerat baik si 

pengirim maupun si penerimanya. Contoh penyalahgunaan twitter yang bisa 

memungkinkan timbulnya suatu delik adalah melakukan pencemaran nama baik 
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dengan menggunakan twitter seperti halnya yang diberitakan Tempo3 yakni 

kasus pemerkosaan oleh pesepakbola Ched Evans. Pesepakbola asal Wales, 

Ched Evans, dihukum karena memperkosa gadis 19 tahun pada tahun 2013. 

Kasus ini ramai dibicarakan di twitter hingga menghasilkan lebih dari 6000 

tweet. Beberapa orang mengolok-olok, gadis itu menangis saat diperkosa. Ada 

pula yang mencuit, gadis itu justru mendapatkan uang dari Evans. Bahkan, ada 

yang menyebut nama. Atas ucapan yang dianggap tak pantas ini, sebanyak 7 pria 

dan 2 orang wanita yang tidak disebutkan namanya terpaksa harus membayar 

sejumlah uang denda kalau tidak mau dibui. 

Kasus lainnya yakni Wamenkum HAM Denny Indrayana berkicau dalam 

jejaring Twitter pada 18 Agustus 2012, 'Advokat koruptor adalah koruptor.' 

Denny memberikan deskripsi bahwa koruptor yang disindir saat itu adalah 

'advokat yang asal bela membabi buta. Yang tanpa malu terima bayaran dari 

uang hasil korupsi.' OC Kaligis melaporkan Denny ke Polda Metro Jaya. Dalam 

laporan polisi bernomor LP/2010/VIII/2012/PMJ/Dit.Reskrim.Um tertanggal 23 

Agustus itu, Denny disebutkan telah melakukan pencemaran nama baik dan 

penghinaan terkait pernyataannya di media sosial yang menyebutkan advokat 

pembela koruptor adalah koruptor.4 

Kasus berikutnya yakni kasus Benny Handoko, pemilik akun Twitter 

@benhan, divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan 

penjara selama enam bulan dan hukuman percobaan satu tahun. Vonis ini lebih 

ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Benhan dihukum penjara setahun dan 

                                                           
3 Tempo. 2013. 3 kasus ucapan di Twitter yang berujung di penjara. http://www.tempo.co. 

Diakses 20-01-2015 
4 Baranews. 2014. 25 Kasus Status di Media Sosial yang Berujung ke Ranah Hukum. 

http://baranews.co. Diakses 20-01-2015 

http://www.tempo.co/
http://baranews.co/
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hukuman percobaan dua tahun. Dalam kasus pencemaran nama baik ini, Benhan 

dituntut dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seperti 

yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 1 UU RI Tahun 2008 tentang 

ITE dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 

tahun. Jaksa Penuntut Umum menilai Benhan secara sah dan meyakinkan 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen yang memiliki muatan 

penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap mantan politisi PKS 

Misbakhun. Kasus yang menjerat Benhan berawal dari isi twitternya yang 

menyebut: 'Misbakhun sebagai perampok Bank Century, pembuat akun anonim 

penyebar fitnah, penyokong PKS, dan mantan pegawai Pajak di era paling 

korup.5 

Yang paling terbaru adalah kasus yang saat ini ditangani oleh Kepolisian 

Resort Kota (Polresta) Malang yakni pelapor merupakan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang melapor pada Polresta pada bulan 

juni atas pencemaran nama baik melalui media Twitter dan blog yg dilakukan 

oleh seseorang yg belum ditemukan. Pada tulisan Twitter itu disebutkan bahwa 

anggota DPR tersebut telah melakukan korupsi dan dia disebut sebagai koruptor.  

Pelaku belum ditemukan karena adanya kendala dalam proses penyidikan. 

Kendala tersebut adalah pelaku diduga menggunakan fasilitas umum atau yang 

dipakai oleh orang banyak karena hal tersebut menjadikan polisi kesulitan dalam 

melacaknya. Pelaku diduga menggunakan komputer di warung internet 

(Warnet).  Selain itu akun dari pelaku tersebut memang dibuat dengan sengaja 

                                                           
5 Ibid 
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untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga menggunakan nama samaran. 

Kalau pencemaran nama baik melalui Short Messages Services (SMS), polisi 

bisa melakukan cloning kalau sms sudah terhapus tapi kalau melalui Twitter ini 

polisi mengalami kesulitan.  Sampai saat ini perkara tersebut belum tuntas. 

Kasus tersebut adalah beberapa kasus yang penulis gunakan sebagai 

ilustrasi untuk menunjukkan penyalahgunaan yang dilakukan dengan 

menggunakan fasilitas media sosial khususnya Twitter. Berbeda dengan aplikasi 

sejenis seperti  Kakao Talk, LINE, BEE Talk, Whats Up, maupun Short Message 

Service, pengguna Twitter jauh lebih “membumi” dikarenakan dapat dipastikan 

aplikasi ini terdapat pada semua handphone yang beredar dipasaran saat ini 

sehingga berbagai kalangan menggunakannya sebagai media komunikasi. 

Ditambah lagi banyak provider yang menawarkan paket internet murah sehingga 

kemudian banyak orang yang menggunakan Twitter sebagai media komunikasi 

di dunia maya, selain itu fiturnya yang sederhana dan kapasitas datanya yang 

kecil, ditambah lagi konsepnya yang menyerupai Short Message Service dalam 

lingkup yang lebih luas dimana seluruh dunia bisa melihat dan membacanya 

membuatnya lebih disukai para pengguna media sosial di dunia maya. 

Pencemaran nama baik itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 yang berbunyi 

(1)  Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah.  

(2)  Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun 

empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah.  
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(3)  Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan 

jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk 

membela diri. 

Pengaturan pencemaran nama baik juga terdapat dalam Pasal 311 KUHP yang 

berbunyi : 

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis 

dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak 

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa 

yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun. 

Seiring berjalannya waktu maka pengaturan pencemaran nama baik melalui 

media sosial khususnya Twitter juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 3 

yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini dapat 

diterapkan sebagai lex specialis (hukum yang lebih khusus, ed.) dari Pasal 310 

dan 311 KUHP. 

Kasus-kasus yang terjadi di dunia maya tentunya bukan merupakan 

hambatan bagi perkembangan dibidang teknologi informasi di Indonesia, akan 

tetapi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah bagaimanakah aturan 

hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna dan sekaligus 

ancaman hukuman yang seberat-beratnya bagi siapapun yang menyalahgunakan 

perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi informasi dan Telekomunikasi 

ini. Karena salah satu tujuan politik hukum adalah untuk memberikan kepastian 
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hukum, keadilan, serta kenyamanan bagi masyarakat di Indonesia sebagaimana 

konsep dari Roscoe Pound yaitu "Law as a tool of social engineering". 

Disini kemudian peranan penyidik sangat diperlukan untuk menemukan 

barang bukti berupa tweet atau cuitan di Twitter. Peran aktif penyidik dengan 

menggunakan berbagai metode dan teknik penyidikan dalam menyingkap kasus 

tersebut sangatlah diperlukan.  

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

mengajukan penelitian hukum dengan judul “Penyidikan Perkara 

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Twitter Di Kepolisian Resort 

Kota Malang.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana serangkaian tindakan penyidik Polres Malang dalam mencari 

dan mengumpulkan bukti dalam perkara pencemaran nama baik melalui 

Twitter ? 

2. Kendala apa yang dihadapi penyidik Polres Malang dalam mengungkap 

kasus pencemaran nama baik melalui Twitter? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
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1. Untuk mengetahui dan memahami serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

dan menurut cara mencari dan mengumpulkan bukti dalam perkara 

pencemaran nama baik melalui Twitter. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap 

kasus pencemaran nama baik melalui Twitter  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kepentingan 

dan hal – hal sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sesuatu yang 

bernilai lebih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

hukum dan berguna untuk pembaharuan hukum khususnya tentang 

penyidikan pencemaran nama baik melalui media sosial Twitter.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan rujukan sekaligus 

koreksi untuk penyempurnaan mengenai tindakan penyidik dalam hal 

dan menurut cara mencari bukti dalam perkara pencemaran nama baik 

melalui media sosial Twitter. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai 

sebuah wawasan baru dan tambahan ilmu pengetahuan serta 

pemahaman bagi masyarakat mengenai tindakan penyidik dalam hal 
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dan menurut cara mencari bukti dalam perkara pencemaran nama baik 

melalui media sosial Twitter. 

b. Bagi  Pemerintah atau Aparat Negara 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk menambah 

wawasan bagi pemerintah atau aparat negara dan juga dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam hal ini legislatif untuk 

meninjau kembali sekaligus menyempurnakan pengaturan mengenai 

prosedur penyidikan khususnya dalam hal ini mengenai tindakan 

penyidik dalam mencari bukti dalam perkara pencemaran nama baik 

melalui media sosial Twitter. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

bahan kajian serta sumber rujukan khususnya yang berhubungan 

dengan tindakan penyidik dalam mencari bukti dalam perkara 

pencemaran nama baik melalui media sosial Twitter yang berguna 

untuk penelitian yang lebih mendalam. 

d. Bagi Penyidik 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi Penyidik 

dan nantinya para penyidik dapat menjalankan peranan dan fungsinya 

dengan baik sesuai amanat Undang-Undang dan peraturan 

pelaksananya. 

 

E. Kegunaan Penelitian 
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1. Sebagai bentuk pemberian informasi lebih mendalam mengenai tindakan 

penyidik dalam mencari bukti dalam perkara pencemaran nama baik 

melalui media sosial Twitter dalam lingkup hukum nasional. 

2. Untuk mendorong pemerintah agar meninjau dan menyempurnakan 

teknologi dan sistem informasi yang digunakan Kepolisian Republik 

Indonesia dalam hal ini penyidik serta peraturan-peraturan terkait sehingga 

menunjang kinerja sehingga lebih memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum serta dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi 

masyarakat secara luas. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah rangkaian proses yang konsisten, 

sistematis dan terukur dalam menggali dan memperdalam suatu gejala tertentu 

sehingga  menghasilkan suatu rangkaian prosesi penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan suatu parameter kebenaran ilmiah6. 

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

1.   Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan 

adalah metode pendekatan Yuridis – Empiris atau disebut juga Yuridis – 

Sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in 

action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian 

                                                           
 6 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. 

Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.2  
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hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan 

pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat 

diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang 

teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.7 Dalam pendekatan ini yang 

menjadi obyek penelitian yakni tindakan-tindakan penyidik dalam mencari 

barang bukti pencemaran nama baik melalui media sosial Twitter. 

2.   Sumber Data 

Sumber data hukum yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah meliputi : 

a. Data Primer 

 Data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya 

mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan 

yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu8. Dimana data 

hukum ini berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh 

penulis yaitu Data hasil observasi penelitian di POLRES Kota Malang 

b. Data Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yaitu 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

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

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

                                                           
7 http://eprints.umk.ac.id/664/4/BAB_III.pdf . Diakses tanggal 13-07-2014 pukul 10.44 

 8 Ibid. Hal.141 

http://eprints.umk.ac.id/664/4/BAB_III.pdf%20.%20Diakses%20tanggal%2013-07-2014
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4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; 

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 

7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 

8) Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia; 

9) Hasil – hasil penelitian mengenai teknik penyidikan 

10) Hasil kesimpulan seminar, makalah, artikel, ceramah, kuliah 

mengenai teknik penyidikan. 

c.  Data Tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi 

petunjuk terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder yang dimaksudkan 

untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti sepanjang 

mempunyai relevansi dengan topik penelitian yakni : 

1) Kamus Hukum, Cetakan Kelima. Citra Umbara. Bandung. 2010; 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta. 1988; 

3) Terminologi Hukum Inggris – Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 

2008. 

 

 

3.   Metode Pengumpulan Data 
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Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan studi diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan 

(field research). Menurut Heru dalam tulisannya menyatakan : 

 studi lapangan (field research) dilakukan dengan cara wawancara 

dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan erat 

dengan tujuan penelitian dan observasi yang merupakan suatu proses 

yang komplek yang disengaja dan dilakukan secara sistematis 

terencana, terarah, pada suatu tujuan dengan mengamati dan 

mencakup fenomena satu atau sekelompok orang dalam kompleks 

kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

untuk melanjutkan penelitian.9  

Dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau 

bahan non-hukum. Peninjauan lapangan bertujuan untuk memberikan 

memberikan petunjuk serta ide dalam merumuskan serta memecahkan 

permasalahan. 

4.   Metode Analisa Data 

Analisa data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan 

kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-

teori yang telah didapatkan sebelumnya10. Untuk menganalisa data hasil 

penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode 

untuk memberikan penjelasan atau gambaran secara lengkap tentang 

tindakan penyidik dalam mencari barang bukti perkara pencemaran nama 

baik melalui media sosial Twitter. 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

                                                           
9 Heru. Pengertian Observasi dalam Metode Penelitian Kualitatif. http://www.pojokpedia.com  

Diakses 15-09-2014 Pukul 17.14 WIB 

 10 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.cit. Hal.183 

http://www.pojokpedia.com/2013
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Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi penulisan 

hukum ini, maka sistematika yang digunakan dibagi menjadi empat bab dan 

masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah 

sebagai berikut : 

BAB I ; PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan secara sistematis teori – teori yang 

berhubungan dengan obyek penelitian atau variabel yang diteliti yang berguna 

untuk menerangkan dan menganalisa permasalahan yang ada dalam hal ini 

adalah istilah dan pengertian penyidik, etika dan profesi penyidik, sejarah 

penyidik di Indonesia, wewenang penyidik dan teknik penyidikan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan analisa dan gagasan dari peneliti 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan sekaligus memaparkan pembahasan permasalahan untuk 

memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian terhadap tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara dalam mencari barang bukti dalam perkara 

pencemaran nama baik melalui media sosial Twitter.  

 

BAB IV : PENUTUP 



16 

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dipaparkan dari hasil penelitian di atas. 


