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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penegakan Hukum

Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  

keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.  Jadi  

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-

konsep  hukum  yang  diharapakan  rakyat  menjadi  kenyataan.  Penegakan hukum 

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.8 

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada 

isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan 

eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. 

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut 

Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur. 

Dalam hal ini Penulis membahas mengenai faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum di Indonesia salah satunya tentang struktur organisasi 

kelembagaan dalam Kepolisian mengenai maraknya penyebaran berita bohong 

8 Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32
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(Hoax) di masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan aturan 

pelarangan penyebaran berita bohong (Hoax). Maka dari itu diperlukannya lembaga 

penegak hukum yang efektif untuk meminimalisir penyebaran berita bohong 

(Hoax)  karena hal itu sangatlah rawan menimbulkan konflik antra masyarakat 

dengan masyarakat dan masyarakat dan pemerintah. Fungsi Kepolisian adalah salah 

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

terhadap masyarakat. 

1. Teori-Teori Penegakan Hukum 

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor 

penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). 

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan 

hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. 

Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, 

keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak 

mungkin menjalankan peran semestinya. 

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan 

semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencermikan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 



13 
 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya. 9 

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan 

esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas 

penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya 

hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum 

itu sendiri. 

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor 

penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam 

menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif 

yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi. 

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut 

relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa 

faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak 

pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat 

Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering 

diabaikan. 

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak 

masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat 

aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi 

akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan 

keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun 

                                                           
9 Soerjono Soekanto. 2008. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. 

Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8 
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masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik 

dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan 

keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta 

dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat. 10 

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan 

Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) 

huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa Polisi berwenang melakukan 

penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa 

Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana 

yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik. 

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) pada pasal 6 menyebutkan bahwa penyidik 

terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. 

Hal ini berarti selain penyidik Polri juga ada penyidik lain untuk melakukan 

penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam 

melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

dikoordinasikan oleh penyidik Polri.11 

Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila 

hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi 

di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari 

perbuatannya. 

                                                           
10 Romli Atmasasmita. 2001. “Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan 

Hukum”. Bandung. Mandar Maju. Hal. 55. 
11 Ibid. Hal. 27 
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Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib 

memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:12 

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib 

tunduk pada hukum. 

2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan 

dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum. 

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi 

mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum 

di kalangan masyarakat. 

4.  Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada 

penindakan (represif) kepada masyarakat. 

5. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak 

menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi 

yang membidangi. 

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesi telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya antagonis menjadi 

Polisi protagonis.13 

Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanganganan 

maraknya petasan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai 

peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak 

hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegak-tegaknya 

dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir 

penggunaan petasan di kalangan masyarakat. 

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya polisi harus berpedoman kepada 

asas-asas agar mengetahui atau melatarbelakangi apa yang harus dilakukan Polisi 

untuk melaksanakan peran dan kewajiban dalam menegakkan hukum khususnya 

mengenai maraknya penyebaran berita bohong (Hoax) melalui media sosial yang 

                                                           
12 Bisri Ilham, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 32. 
13 Satjipto Rahardjo, “Polisi Mandiri”, Jakarta, Hal. 33. 
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dapat meresahkan masyarakat. Dengan memahami asas, Polisi akan menjalankan 

tugasnya sesuai peraturan dan tidak melangar kode etik kepolisian. 

B. Tinjauan Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media 

Sosial 

UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ada 

beberapa pasal yang mengatur persoalan di atas baik secara tersurat ataupun 

tersirat, seperti tercantum dalam bab VII tentang perbuatan yang dilarang. Pasal 

Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik.  

Transaksi elektronik tidak hanya berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan 

perdagangan yang dilakukan melalui jaringan elektronik, namun juga berkaitan 

dengan transaksi sosial melalui jaringan elektronik. Transaksi sosial mensyaratkan 

adanya pertukaran informasi dan makna seperti dinyatakan oleh Mulyana.14 Jika 

telah terjadi penipuan dan pembohongan secara sosial melalui jaringan elektronik 

sehingga merugikan orang, seorang manusia maya yang mersa dirugikan dapat 

dituntut secara hukum sesuai dengan UU ITE. 

Selain pasal 28, pasal yang mengatur tentang transaksi sosial elektronik 

yang berkaitan dengan pembohongan dan penipuan, tercantum dalam pasal 35 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 

manipulasi, penciptaan, perubahan, pengrusakan informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dan/ 

atau dokumen tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. 

                                                           
14 Mullyana, Deddy. 2002. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung. PT. Remaja 

Rosdakarya.aHal: 62 
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Pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk plagiasi ataupun hoax. 

Plagiasi merupakan penciptaan suatu karya orang lain dengan mengatasnamakan 

dirinya baik secara tersurat ataupun tersirat seolah-olah karya otentik dirinya. 

Sementara hoax adalah berita bohong yang seolah-olah memiliki fakta nyata 

sehingga membuat orang percaya bahwa fakta tersebut adalah benar. 

Setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum, baik dalam bentuk 

perdata ataupun pidana. Setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak tertentu 

yang berkaitan dengan hubungan sosialnya di dunia maya dapat mengajukan 

gugatan, baik bersifat perorangan ataupun kolektif. Ketentuan ini dijelaskan dalam 

pasal 38 ayat 1 (satu) yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan 

gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Ekeltronik dan/atau 

menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. 

Berdasarkan pasal tersebut, jelaslah bahwa seseorang yang merasa 

dirugikan karena hubungan sosialnya di dunia maya hubungan sosial yang 

menggunakan teknologi informasi sebagai medianya dapat mengajukan gugatan 

kepada pihak yang merugikan diri/ kelompoknya sesuai aturan yang berlaku seperti 

disebutkan dalam pasal 39. 

Sedangkan pasal-pasal yang terkait langsung dengan sanksi yang dimaksud 

tercantum dalam pasal 45 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang memenuhi 

unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1)  atau ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara  paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau dengan  denda paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Berdasarkan pasal tersebut, menunjukan kepada kita bahwa pelanggaran/ 

penipuan/ ataupun kebohongan yang dilakukan di dunia maya, termasuk di 
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dalamnya berkaitan dengan transaksi sosial, diganjar dengan hukuman yang berat. 

Jika dilihat dari sangsi hukumnya, maka perbuatan pelanggaran/penipun yang 

dilakukan dalam dunia maya termasuk pelanggaran yang berat. 

Sementara berkaitan dengan pasal 35 yang berkaitan dengan plagiasi 

ataupun hoax, dalam pasal 51 menyebutkan bahwa “setiap orang yang memenuhi 

unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 

12.000.000.000,00 (dua belas milyar)”. 

 

C. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) 

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 

Istilah  tindak  pidana  berasal  dari  istilah  yang  dikenal dalam  hukum  

pidana  Belanda strafbaarfeit yang  sebenarnya merupakan istilah resmi dalam  

strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  sekarang  berlaku  

di  Indonesia.15 Di  dalam WvS Belanda  tidak  ada penjelasan  resmi  tentang  apa  

yang  dimaksud   strafbaarfeit itu, sehingga para ahli hukum di Indonesia 

mendefinisikannya secara berbeda-beda  menjadi  tindak  pidana, perbuatan  pidana  

dan peristiwa pidana. 

Lamintang  juga  menterjemahkan  istilah strafbaarfeit dengan  tindak  

pidana.  Menurut  Lamintang “tindak  pidana sebagai  suatu  tindakan    melanggar  

hak  dengan  sengaja  telah dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya  yang  dinyatakan  sebagai  dapat  

dilakukan”. 

                                                           
15 Adami chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta. Hal. 67-68 
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Tindak  pidana  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  

dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan 

kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak 

pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan 

undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman 

pidana.16 

Perbuatan   pidana   adalah   perbuatan   seseorang   atau   sekelompok   orang   

yang menimbulkan peristiwa  pidana  atau  perbuatan  melanggar  hukum  pidana  

dan diancam   dengan   hukuman.17 Berdasarkan   pendapat   para   sarjana   

mengenai pengertian  tindak  pidana  dapat  diketahui  unsur- unsur  tindak  pidana  

adalah  harus ada  sesuatu  kelakuan  ,  kelakuan  itu  harus sesuai  dengan  uraian 

undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan  itu  dapat  

diberatkan  kepada  pelaku,  dan  kelakuan  itu  diancam  dengan hukuman. 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai 

berikut: 

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 

bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 

                                                           
16 Tri Andrisman. 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia,Universitas Lampung,. Hlm 70 
17 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, 2009. Hal. 83 
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2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel 

Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil 

adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang 

pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan 

akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang 

itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. 

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP. 

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana 

pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana 

murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana 

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya 
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diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah 

tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 

dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 

terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 

338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.18 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana 

terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana 

formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak 

sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah 

sebagai berikut: 

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

4. Unsur melawan hukum yang objektif 

5. Unsur melawan hukum yang subyektif.19 

2. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu 

menurut aliran monisme dan aliran dualisme. 

a. Aliran Monisme 

Para ahli yang menganut aliran monisme antara lain Wirjono Prodjodikoro dan 

E. Utrecht. Aliran monisme tidak memisahkan antara tindak pidana dan 

                                                           
18 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesian ,Jakarta. 

2001.hal. 25-27 
19 ibid  
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pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dimana pertanggungjawaban pidana 

juga termasuk unsur tindak pidana. 

Aliran monisme memandang suatu tindak pidana tidak dapat dipisahkan 

dengan orangnya, bahwa dalam suatu tindak pidana selalu ada si pembuat 

(orangnya) yang dipidana. Oleh karena itu, dalam pandangan monisme unsur-unsur 

mengenai diri orangnya tidak dapat dipisah dengan unsur mengenai perbuatan. 

Semuanya menjadi unsur tindak pidana. 

Sehingga dapat disimpulkan menurut aliran monisme bahwa suatu perbuatan 

merupakan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur, yaitu : 

1) Perbuatan 

2) Perbuatan tersebut dilarang (oleh aturan hukum) 

3) Perbuatan tersebut melawan hukum 

4) Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

5) Kesalahan. 

b. Aliran Dualisme 

Aliran dualisme ini dianut oleh beberapa ahli, seperti Moeljatno, Roeslan 

Saleh, dan R.Tresna. Aliran dualisme merupakan pandangan yang memisahkan 

antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan, serta 

pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana melainkan syarat 

untuk dapat dipidananya. “Unsur yang mengenai diri orangnya bagi penganut 

dualisme yakni kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana sebagai bukan 

unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya, sedangkan menurut 

monisme juga merupakan unsur tindak pidana”. 
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“Aliran dualisme memandang tindak pidana semata- mata pada perbuatan dan 

akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan  yang  sifatnya  dilarang  itu  telah  

dilakukan, baru melihat pada orangnya, jika orangnya dapat bertanggung jawab 

sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya”. 

Sehingga dapat disimpulkan menurut aliran dualisme, suatu perbuatan 

merupakan tindak pidana apabila memenuhi unsur : 

a) Perbuatan 

b) Perbuatan tersebut dilarang (oleh aturan hukum) 

c) Perbuatan tersebut melawan hokum 

3. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan 

tersebut memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana 

menjadi penting karena dengan unsur- unsur inilah dapat dibedakan apakah suatu 

perbuatan masuk ke dalam tindak pidana atau tidak. 

Di dalam KUHP, setiap tindak pidana yang diatur didalamnya dijabarkan ke 

dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur 

subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. Unsur- unsur subjektif dari suatu tindak pidana 

itu adalah : 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)  

b. Maksud atau voonemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP 
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c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam 

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voor bedachte raad seperti misalnya yang 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP 

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana menurut pasa 308 KUHP 

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain : 

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid 

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” 

didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai 

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan 

menurut pasal 398 KUHP 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 

suatu kenyataan sebagai akibat.20 

 

4. Tinjauan Umum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) 

Informasi hoax adalah informasi yang tidak benar. Dalam cambridge 

dictionary, kata hoax sendiri berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, trik 

penipuan, rencana penipuan disebut dengan hoax. Kemudian, situs hoaxes.org  

dalam konteks budaya mengarahkan pengertian hoax sebagai  aktivitas menipu: 

Ketika koran sengaja mencetak cerita palsu, facebook sebagai sarana penyebaran 

berita palsu kita menyebutnya hoax. Kita juga menggambarkannya sebagai aksi 

                                                           
20 Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Adiya Bakti. bandung. hal 192 
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publisitas yang menyesatkan, ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan 

bisnis, dan klaim politik palsu sebagai hoax. 

Istilah Hoax atau berita bohong ini sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun 

lalu. Istilah Hoax diperkirakan pertama kali muncul sekitar tahun 1808, dan 

merupakan istilah dalam bahasa inggris. Hal ini tertulis dalam buku yang berjudul 

Sins Against Science karya Linda Walsh. Kata Hoax juga diyakini berasal dari kata-

kata mantra para penyihir pada jaman dulu, yaitu "Hocus Pocus" yang berasal dari 

bahasa latin, yakni "Hoc est corpus", yang digunakan para penyihir untuk 

memperdaya orang lain dengan kata-kata mereka yang ternyata bohong. Penjelasan 

mengenai Hoax yang berarti suatu penipuan, juga dapat ditemukan dalam sebuah 

buku tahun 1965, yang berjudul Candle in the dark karya Thomas ady.21 

Berita Hoax yang awalnya digunakan sebagian orang untuk sekedar lelucon, 

kini menjadi semakin meresahkan. Berbagai pemberitaan bohong atau berita Hoax 

menyebar luas, dan kini menyebabkan berbagai hal negatif dan mulai meresahkan 

banyak kalangan. Oleh karena itu, diharapkan agar kita tidak dengan mudah 

menerima segala pemberitaan, apalagi suatu berita yang berisi tentang hal yang 

kurang masuk akal dan tidak jelas sumber beritanya. Perlu kita ingat, bahwa suatu 

berita Hoax, dapat tersebar dengan luas hanya dalam waktu yang singkat karena 

kebanyakan dari kita justru ikut menyebarluaskan berita tersebut. Tak jarang juga 

beberapa berita Hoax tersebut berisikan suatu ancaman atau ultimatum jika 

seseorang yang telah mengetahui berita tersebut akan mendapatkan kerugian atau 

musibah jika tidak turut menyebarkannya kepada orang lain. 

                                                           
21 Mansyah, Budi. FENOMENA BERITA HOAX MEDIA SOSIAL (FACEBOOK) DALAM 

MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017. Diss. 

PERPUSTAKAAN, 2017. 
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5. Tinjauan Umum Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 

sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan 

bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh 

dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai 

"sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar 

ideologi dan teknologi Web , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran 

user-generated content". 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 

sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan 

bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh 

dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang 

mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web 

yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page 

pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan 

berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. 

Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media 

sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk 

berpertisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi 

komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. 
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Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun 

ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, 

bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah 

mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial 

mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di 

negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial 

juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam 

menyebarkan berita-berita. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan 

semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media 

tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan 

tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna 

media sosial bisa mengakses menggunakan social media dengan jaringan internet 

bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan 

dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna social media dengan 

bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, 

grafis, dan berbagai model content lainnya. 

Karakteristik Media Sosial Gamble, Teri, dan Michael dalam 

Communication Works sebagaimana dikutip Wikipedia menyebutkan, media sosial 

mempunyai ciri - ciri sebagai berikut : 

a. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke 

berbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet 

b. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper 
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c. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya 

d. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi 

Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan 

untuk berbagi informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (self expression), 

"pencitraan diri” (personal branding), dan ajang "curhat" bahkan keluh-kesah dan 

sumpah-serapah. Status terbaik di media sosial adalah update status yang informatif 

dan inspiratif.22 

 

                                                           
22 https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial 

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial

