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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang 

berkonstitusi tertulis. Dalam konstitusi tersebut pada Pasal  27 ayat (1) berbunyi 

sebagai berikut: 

 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya”. 

  Mohammad Kusnardi dan Bintan Saragih, seperti yang dikutip oleh Andi 

Hamzah, mengemukanan bahwa Negara hukum menentukan alat-alat 

perlengkapannya yang bertindak menurut dan terkait kepada peraturan-peraturan 

yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat perlengkapan yang dikuasakan untuk 

mengadakan peratruran-peraturan itu. Adapun ciri-ciri khas bagi suatu Negara 

hukum adalah; 

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; 

2. Peradilan yang bebas dari pengaruh dari sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain 

yang tidak memihak; 

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
1
 

 Menjunjung hukum bermakna mematuhi hukum, berperilaku sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan hukum. Hukum dalam hal ini adalah hukum yang tidak 

bertentangan dengan konstitusi yang bertujuan untuk menegakan keadilan serta 

                                                           
  

1
 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia,  1986), hlm. 13. 



 
2 

mengatur pergaulan hidup manusia secara damai sehingga terwujud ketertiban dan 

ketentraman masyarakat.
2
 

 Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat 

erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari mata uang. Susah untuk 

mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun 

kualitasnya. Bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu 

lembaga ynag monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama 

oleh berbagai lembaga dengan semangat Negara hukum yang berupaya 

menciptakan kehidupan dalam masyarakat dalam tatanan yang tertib dan teratur. 
3
 

 Tatanan kebebasan dan ketertiban masyarakat diatur oleh hukum atau “the 

rule of law”, jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai anggota 

masyarakat harus sesuai dengan hukum, dan begitu juga tindakan penguasa harus 

sesuai dengan koridor hukum. Jaminan atas kebebasan warga Negara atau hak 

asasi harus dilindungi oleh Negara, apalagi hak asasi yang paling fundamental, 

antara lain mengenai kebebasan berbicara lisan atau tulisan (freedom of speech), 

serta dalam hal menjaga kehotmatan, martabat dan harga diri seseorang.
4
 

 Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya 

terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus 

dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai 

obat penawar (al-syifa’), petunjuk (al-huda’), dan anugrah (al-rahmah) bagi 
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orang-orang yang menerapkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat 

yunus (10) ayat 57 : 

                                     

  

“Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.
5
 

 Dari konsepsi dalil di atas tersebut dapat diketahui tujuan hukum Islam, 

adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu 

ataupun masyarakat karena hukum Islam  yang dibangun untuk kemaslahatan 

manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama. Kemaslahatan 

yang dimaksud ada yang bersifat primer (dharuriyah), skunder (hajiyyah), dan 

ada yang bersifat tersier (tahsiniyyah). Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-

Ghazali, Al-Syatibi‟ dan ulama yang lain. Imam Al-Syatibi‟ berkata: 

 “Tugas-tugas syariat berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan 

kemanusiaan yang terdiri atas tiga bagian: primer (dharuriyah), skunder 

(hajiyyah), dan tersier (tahsiniyyah).
6
 Dan tujuan-tujuan pokok dalam hukum 

Islam  menurut beliau terdiri atas lima komponen: pemeliharaan agama, jiwa, 

keturunan, harta dan akal”. Para ulama menegaskan, “Kelima komponen itu 

dipelihara dalam setiap agama”. 
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 Imam Al-Qurafi‟ menambahkan komponen ke-enam, yaitu kehormatan 

yang sering kita sebut sebagai harga diri. Oleh karena itu hukum Islam  

mengharamkan fitnah, membicarakan aib orang lain, mencemarkan nama baik 

seseorang dan sebagainya. Pemahaman tersebut dipandang sangat tepat dan dapat 

diterima, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis shahih: 

 “Setiap darah, kehormatan dan harta seorang muslim tidak boleh diganggu 

oleh muslim lainnya”. 

 Dalam hadis tersebut sangat jelas kehormatan dihubungkan dengan darah 

dan didahulukan dari pada harta, yang pada prinsipnya telah menjaga dan 

menjamin akan kehormatan tiap manusia.
7
 

 Dari tujuan hukum Islam  di atas tidak akan tercapai apabila tidak ditunjang 

oleh aspek-aspek yang terdapat dalam hukum, yakni dengan adanya sanksi 

(uqubat) atau penjatuhan hukuman secara tegas, karena tujuan penjatuhan 

hukuman adalah sebagai pencegahan (ar-raddu waz-zajru) dan pengajaran serta 

pendidikan (al-islah wat-tahzib),
8
 yang bertujuan membentuk masyarakat yang 

baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antar sesama 

masyarakat dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.
9
 

 Dengan adanya penjatuhan hukuman yang ditentukan bagi suatu kejahatan 

sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-

mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, 

suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, 
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perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-

hukuman diberikan status legal untuk kepentingan publik, dan hukum Islam  

menentukan hukuman lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan 

kolektif.
10

 

 Hukum pidana Islam sebagai hukum yang mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, telah diatur 

sedemikan rupa oleh sang Pencipta dengan keluwesan aturan Ilahi supaya 

manusia bisa malakukan kehidupan dan pengidupannya secara teratur dan 

tentram. Dalam memahami hukum pidana Islam  (fiqh jinayah) atau jarimah yang 

tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana atau delik) pada 

hukum pidana positif seharusnya dibaca dengan konteks yang komprehensif atau 

menyeluruh dari bagian yang lainnya supaya tidak terjadi kekeliruan dalam 

pemahaman tentang hukum pidana Islam  itu sendiri. 

 Sebelum melangkah lebih jauh lagi tentang konsepsi hukum pidana Islam  

seyogianya terlebih dahulu mengetahui konsep tentang jarimah. Adapun 

pengertian jarimah adalah: 

 الجرائن هحظىرات شرعية زجراهلل تعالى عنها بحد او تعسير

 “Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah 

dengan hukuman had atau ta’zir”. 

 Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang 

dilarang atau meninggalkna perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata 

syara‟ pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu 
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perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara‟. Juga berbuat atau 

tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancamkan hukum 

terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata 

ajziyah, dan mufrodnya jaza yaitu balasan. 

 Para fuqaha sering memakai kata-kata jinayah untuk jarimah. Semula 

pengertian jinayah ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada 

perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan fuqaha yang dimaksud dengan kata-

kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang syara‟, baik perbuatan itu mengenai 

(merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya. Akan tetapi kebanyakan 

fuqaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa 

orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan 

kandungan dan sebagainya. Ada pula fuqaha yang membatasi pemakaian kata-

kata jarimah kepada jarimah hudud dan qishas saja.
 
Dapatlah di katakan bahwa 

kata-kata jinayah dalam istilah fuqaha sama dengan kata-kata jarimah.
11

 

 Dari gambaran di atas maka dapat dipahami sedikit banyaknya tentang 

hukum pidana Islam  sebagai suatu sistem hukum yang mempunyai nilai-nilai 

religius dan humanis, dengan mengharuskan memelihara kehormatan atau harga 

diri dari fitnah, membicarakan aib orang lain atau mencemarkan nama baik untuk 

mencegah kepada kerusakan. Kareana perbuatan semacam itu diharamkan oleh 

Islam , sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nissa (4) ayat 148: 
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“Allah tidak menyukai Ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang 

kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui”.
12

 

 Disamping itu, menurut Izza al-Din Ibn‟Abd al-Salam dalam kitab Qawa‟id 

al-Ahkam li Mashalih al-Anam, beliau menyatakan bahwa kaidah ini merupakan 

salah satu kaidah yang memeiliki tingkat kemencakupan dan kemapanan tinggi, 

adapun kaidah ini adalah: 

جلب الوصالح و درء الوفاسد 

 “Meraih segala sesuatu yang maslahat dan menolak semua yang 

mafsadat”.
13

 

 Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah tidak Menyukai 

ucapan buruk, mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang 

lain, menyinggung perasaan seseorang, mencemarkan nama baik seseorang dan 

sebagainya, karena semua perbuatan itu mengandung kemafsadatan, dan setiap 

kemafsadatan dalam hukum Islam  adalah haram. 

 Tindak pidana pencemaran nama baik atau bisa disebut juga tindak pidana 

penghinaan dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti merupakan maksud atau 

tujuan untuk melindungi kehormatan manusia. Kehormatan, yang dalam bahasa 

Belanda disebut, eer, dan nama baik, yang dalam bahasa Belanda disebut geode 

naam.
14

 Para pakar memang belum sependapat tentang arti dan definisi 

kehormatan dan nama baik dan memang sampai kini belum ada definisi hukum di 
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Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Menurut 

frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, 

slander, libel yang dalam bahasa Indonesia (Indonesian translation) 

diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). 

Slander adalah oral defamation (fitnah secara lisan) sedangkan Libel adalah 

written defamation (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada 

istilah untuk membedakan antara slander dan libel, tetapi para pakar hukum 

sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak 

asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki 

kehormatan dan nama baik. Binatang, meskipun saat ini ada yang telah diberikan 

nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. 

 Bagi masyarakat Indonesia, “kehormatan dan nama biak” telah tercakup 

pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada “kemanusian 

yang adil beradab”. 

 Berkenaan dengan kehormatan dan nama baik, Satochid Kartanegara, 

mengutarakan mengenai seseorang yang bertabiat hina, apakah masih mempunyai 

“kehormatan dan nama baik”, antara lain sebagai berikut:
15

 

 “…. Walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi 

terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar 

kehormatannya tidak dilanggar”. 

 Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut hukum pidana posotif 

Indonesia terdiri atas 4 (empat) bentuk, yakni: 
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1. Menista (secaraa lisan) 

2. Menista secara tertulis 

3. Fitnah, dan  

4. Penghinaan ringan. 

Akan tetapi, dalam KUHP Indonesia dimuat juga tindak pidana yang lain 

terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, 

yaitu: 

1. Pemberitahuan fitnah 

2. Persangkaan palsu, dan 

3. Penistaan terhadap yang meninggal.
16

 

 Karena pencemaran nama baik bisa disebut juga dengan penghinaan maka 

dapat dilihat definisi penghinaan menurut R. Soesilo menyatakan, bahwa yang 

dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik 

seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang 

disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” 

dalam lapangan seksuil. Dan masih menurut Beliau, penghinaan dalam KUHP ada 

6 (enam) macam yaitu : 

1. Menista secara lisan (smaad) ada dalam Pasal  310 ayat (1) 

2. Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift) ada dalam Pasal  310 ayat (2) 

3. Memfitnah (laster) ada dalam Pasal  311 

4. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging) ada dalam Pasal  315 

5. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) ada dalam Pasal  317 
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6. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking) ada dalam Pasal  

318. 

 Semua penghinaan hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang 

yang menderita/dinista/dihina atau dicemarkan nama baiknya (delik aduan). 

Obyek dari pada penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, maksudnya 

bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk 

dan lain-lain.
17

 

 Tentang tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya diatur dalam 

Kitab Undang-undang Hukm Pidana (KUHP) saja, melainkan dalam aturan 

perundang-undangan pun telah mengatur tentang delik tersebut. Ini diatur dalam 

Pasal  27 ayat (3) jo Pasal  45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang 

bunyinya sebagai berikut: 

 Pasal  27 ayat (3) “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”. 

 Dengan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
18

 

 Kedua aturan ini sama mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama 

baik, tetapi ada sedikit perbedaan yaitu bila dalam Pasal  27 ayat (3) UU ITE delik 
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penghinaan atau pencemaran nama baik itu dilakukan dengan transaksi elektronik 

yang dalam hal ini menggunakan fasilitas teknologi, pada dasarnya Undang-

Undang ini dibuat untuk menyesuaikan dengan arus globalisasi teknologi yang 

semakin marak pada zaman sekarang ini. Keberlakuan dan tafsir dalam Pasal  27 

ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok tentang delik 

pencemaran nama baik atau penghinaan  dalam KUHP.
19

 

 Banyak orang yang resah dengan tindak pidana pencemaran nama baik 

karena menurut mereka peraturan yang ada tidak mencerminkan kebebasan dan 

hak asasi untuk menyatakan pendapat dan tidak sedikit pula orang yang merasa 

kehormatannya aman dari penghinaan atau pencemaran nama baik dari orang-

orang yang tidak bertanggung jawab. Polemik ini sampai sekarang masih 

diperdebatkan baik oleh masyarakat, ulama, akademisi dan ahli hukum 

konvensional maupun hukum Islam. 

 Maka berdasarkan latar belakang inilih yang menyebabkan penulis merasa    

tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul  

 “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Positif dan  

Hukum Pidana Islam”. 

B. Rumusan Masalah 

 Setiap  orang berhak melindungi kehormatan dan nama baiknya dari bahaya 

fitnah, tuduhan tak berdasar atau usaha sengaja untuk mencemarkan nama baik, 

karena semua itu menjadi hak seseorang, serta dalam peraturan hukum positif 

maupun peraturan hukum pidana Islam pun menjaga serta melindungi kehormatan 
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setiap manusia tanpa terkecuali. Meskipun demikian tentang tindak pidana 

pencemaran nama baik ini masih banyak perdebatan dan perbedaan tentang 

pemakaian aturan tersebut. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, guna untuk menghindari 

kekaburan pembahasan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum positif 

dan hukum pidana Islam? 

2. Bagaimana sanksi pencemaran nama baik perspektif hukum positif dan 

hukum pidana Islam? 

3. Bagaimana relevansi tindak pidana dan sanksi pencemaran nama baik dalam 

hukum positif dengan hukum pidana Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dalam setiap melakukan penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas, 

sehingga apa yang dicapai kelak diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

ilmu pengetahuan khusunya dalam bidang hukum pidana Islam. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tindak pidana pencemaran nama baik perspektif  hukum 

positif dan hukum pidana Islam  . 

2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencemaran nama baik perspektif 

hukum positif dan hukum pidana Islam . 

3. Untuk mengetahui relevansi tindak pidana dan sanksi pencemaran nama baik 

dalam hukum positif dengan hukum pidana Islam. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penting 

dan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khusunya bidang ilmu hukum 

pidana Islam  tentang tindak pidana pencemaran nama baik 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

informasi baik bagi akademisi, praktisi hukum, penegak hukum ataupun 

masyarakat luas dalam menerapkan tindak pidana pencemaran nama baik 

secara professional dan proporsional. 

E. Kerangka Pemikiran 

 Hukum pidana Islam  merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah. Fiqh 

jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 

kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani 

kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci 

dari al-Qur‟an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan 

kejahatan yang menggangu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan 

perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur‟an dan hadis. 

 Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 

kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat 

Islam  dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia 

untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan 
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Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupn yang 

ada pada orang lain.
20

 

 Adapun Abdul Qadir Audah dalam kitabnya al-Tasyri‟ al-Jina‟I al-Islamy 

menjelaskan pengertian jinayah, yaitu. 

 فااجناية اسن لفعل هحّرم شرعا سىاء وقع الفعل على نفس او هال او غير ذلك

 “Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara’, baik 

perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya”.
21

 

 Dalam pengklasifikasian jinayah atau jarimah dapat dibedakan 

penggolongannya dengan perbedaan cara meninjaunya, antara lain: 

1. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, 

yaitu: jarimah hudud, jarimah qishas dan jarimah ta’zir. 

2. Dilihat dari segi nilai si pembuat, jarimah dibagi dua, yaitu: jarimah sengaja 

dan jarimah tidak sengaja. 

3. Dilihat dari cara mengerjakannya, jarimah dibagi menjadi jarimah positif dan 

jarimah negatif. 

4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, 

jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat. 

5. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, jarimah dibagi menjadi jarimah biasa 

dan jarimah politik. 
22

 

 Hukum pidana Islam sebagai sistem hukum, mempunyai tiga aspek kajian 

untuk menetukan seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan jarimah dan 
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 Zaenudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7. 
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 Abdul Qadir Audah, at-Tasyri al Jinaiy al Islamy, (Beirut: Dar al Kitab Al Araby, 1992), 

hlm. 67.  
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 Ahmad Hanafi, Op. Cit, hlm. 7. 
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dapat dikenakan suatu ancaman hukuman apabila memenuhi tiga aspek tersebut, 

yaitu  sebagai berikut. 

1. Apabila telah ada aturannya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur formal 

(al-rukn al-syar’i). 

2. Apabila telah ada perbuatannya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur  

material (al-rukn al-madi). 

3. Apabila telah ada pelakunya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur moral (al-

rukn al-adabi).
23

 

 Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan adalah salah satu 

perbuatan dengan maksud untuk merendahkan kehormatan orang lain, dan dalam 

hukum Islam  telah diatur sedemikian rupa tentang etika dan akhlak dalam 

pergaulan hidup manusia. Kalaupun kita memakai konsep kausalitas dalam tindak 

pidana ini, maka akibatnya orang yang melakukan tindak pidana akan 

mendapatkan sanksi dari sebab perbuatannya. 

 Kehormatan manusia harus dijaga dengan baik dari segala macam bentuk 

yang merusak harga diri, seperti: mengumpat, mencela, memfitnah, menghina 

atau mencemarkan nama baik. Para fuqaha menialai bahwa suatu perkataan 

dianggap penghinaan jika tuduhan terhadap korban jelas-jelas dusta dan tidak 

dapat dibuktikan. Misalnya orang yang mengatakan “Hai, anjing atau “hai, keledai 

kepada seseorang: atau berkata “hai, buta” kepada orang yang bisa melihat. 

Mengatai seseorang sebagai anjing atau keledai dan menghina orang yang bisa 

melihat dengan kata buta adalah hal yang jelas-jelas bohong dan sama sekali tidak 
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 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 12. 
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dibenarkan.
24

 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujaraat (49) ayat 

11: 

                               

                               

                       

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik 

dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 

lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka 

mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 

mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 

sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah 

orang-orang yang zalim”.
25

 

 

 Disamping itu terdapat kaidah ushul yang berbunyi: 

 االصل فى النهي للتحرين

 “Ashal dari suatu larangan itu menunjukan kepda haram”.
26

 

 Dengan demikian dapat dipahami dari dalil dan kaidah tersbut, bahwa 

jangan mencela dirimu sendiri dan maksud ayat tersebut ialah mencela antara 

sesama mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Dan pada ayat 

yang lain menjelaskan tentang panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak 

disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah 

beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya. Jadi, 

hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik itu adalah haram dan dapat 

dijatuhkan hukuman menurut kualitas pelanggarannya. 
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 Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid V, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 

2008), hlm. 17. 
 
25

 Fadil Abdul Rahman dkk, Op. Cit, hlm. 517. 
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F. Langkah-langkah Penelitian 

 Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

 Metode yang dipergunakan dalam penulitian ini adalah content analyisis 

(analisis isi), yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa suatu dokumen-

dokumen atau data-data yang bersifat normatif.
27

 

2. Penetuan Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif 

yaitu jenis data yang penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif, yang tidak 

dijelaskan berdasarkan angka-angka. Dalam hal ini data tersebut adalah data yang 

diperoleh dari study literatur yang merupakan jawaban atas pertanyaan dalam 

rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum positif dan 

hukum pidana Islam. 

b. Sanksi pencemaran nama baik perspektif hukum positif dan hukum 

pidana Islam. 

c. Relevansi tindak pidana dan sanksi bagi pelaku tindak pidana 

pencemaran nama baik dalam hukum positif dengan hukum pidana Islam 

3. Penentuan Sumber Data 

 Adapun data-data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sebagai 

berikut: 
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a. Data Primer 

  Yaitu buku-buku tentang hukum pidana Islam, Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana Pasal  tentang penghinaan atau pencemaran nama baik 

dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

b. Data Sekunder 

  Yaitu berbagai literatur yang menunjang tentang tindak pidana 

pencemaran nama baik, seperti buku-buku, artikel, makalah, 

yurisprudensi mahkamah agung dan sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

library research (study pustaka) yaitu suatu study untuk mempelajari, 

menganalisa literatur yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama 

baik. 

5. Analisis Data 

 Untuk mengetahui hubungan data-data yang diperoleh, maka diperlukan 

analisis data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul. 

b. Menganalisa data dan mencari relevansi diantara semua data yang telah 

terkumpul. 

c. Mangmbil konklusi dari data-data yang telah dianalisa tentang masalah 

yang dibahas. 

 


