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ataupun sendiri – sendiri untuk dan atas nama: 
 
1. Edy Cahyono, lahir di Jakarta, 1 Mei 1978, Agama Islam, Pekerjaan 

Pegawai Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komp. MABAD 25 
No. A-2 RT 009/05 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Kab. Tangerang Selatan 
15412 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I. 

 
2. Nenda Inasa Fadhilah, lahir di Garut, 10 Oktober 1987, Agama Islam, 

Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Bumi Serpong 
Damai Blok UA/44 Sektor 1-2 EXT, RT 02 RW 06, Kelurahan Rawa Buntu, 
Kecamatan Serpong Kota. Tangerang yang untuk selanjutnya disebut 
sebagai PEMOHON II. 

 

3. Amrie Hakim, lahir di Jakarta, 29 Maret 1978, Agama Islam, Pekerjaan 
Pegawai Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Ciujung I No 19, 
Perumnas Karawaci, Kota Tangerang, Banten yang untuk selanjutnya 
disebut sebagai PEMOHON III. 

 

4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia 
(PBHI), suatu perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara 
Republik Indonesia, pada 10 September 1998, berkedudukan di Rukan 



 

Mitra Matraman Blok A 2 No 18, Jl. Matraman Raya No 148 Jakarta Timur, 
dalam hal ini diwakili oleh Syamsuddin Radjab, SH, MH, lahir di 
Janeponto, 24 Febuari 1974, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, 
dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, oleh 
karenanya berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan 
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang untuk selanjutnya 
disebut  sebagai PEMOHON IV. 

 
5. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), suatu perkumpulan jurnalis yang 

didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pada 7 Agustus 
1994, berkedudukan di Jl Kembang Raya No 6, Kwitang, Senen, Jakarta 
Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Nezar Patria, MSc, lahir di Sigli, 5 
Oktober 1970, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, dalam 
kedudukannya sebagai Ketua Umum AJI, oleh karenanya berhak untuk 
bertindak untuk dan atas nama Aliansi Jurnalis Independen yang untuk 
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V. 

 

6. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), suatu perkumpulan yang 
didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pada 26 
Oktober 2004 berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH, Komp BIER No 
1A, Menteng Dalam, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Hendrayana, SH, 
lahir di Majalengka, 21 April 1977, Agama Islam, Kewarganegaraan 
Indonesia, dalam kedudukannya sebagai Direktur Eksekutif LBH Pers, 
oleh karenanya berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Lembaga 
Bantuan Hukum Pers yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 
VI. 

 
Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut disebut juga 
sebagai PARA PEMOHON. Para pemohon dengan ini mengajukan 
Kesimpulan terhadap atas perkara No 2/PUU-VII/2009 tentang permohonan 
Pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik.  
 
Untuk itu kami memohon agar dalil - dalil permohonan yang telah 
disampaikan pada 29 Januari 2009 dan 5 Maret 2009 harus dianggap sebagai 
satu kesatuan dengan dalil - dalil yang hendak kami sampaikan dalam 
tanggapan ini 
 
I. Pendahuluan 
 
Untuk dan atas nama Para Pemohon, kami mengucapkan terima kasih atas 
digelarnya persidangan dalam permohonan yang diajukan oleh Para 
Pemohon yang telah berlangsung secara baik dan adil.  
 
Persidangan ini sesungguhnya telah berlangsung dengan menarik dan penuh 
dengan argumentasi konstitusional dan hukum, dimana seluruh masyarakat 
Indonesia akan dapat menarik pelajaran yang berharga dalam menegakkan 
prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam koridor negara 



 

hukum yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Negara hukum bukanlah 
sesuatu barang jadi akan tetapi merupakan suatu cita, dimana 
sesungguhnya dalam pencapaiannya penuh dengan rintangan dan jalan terjal 
untuk mewujudkannya dalam praktek penyelenggaraan negara. 
 
Namun, tantangan terhadap prinsip negara hukum justru tidak datang dari 
rakyat biasa, namun datang dari para penyelenggara negara dengan cara 
mengundangkan banyak undang-undang yang pada prinsipnya masih 
mengatur hal yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang masih 
berlaku. Model pengundangan seperti ini yang akan menyebabkan 
ketidakstabilan dan ketidakpastian terhadap sistem hukum dan prinsip-
prinsip negara hukum. 
 
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah 
contoh yang sempurna untuk menggambarkan munculnya trend “chaos 
undang – undang”. Undang – undang yang semula hanya dimaksudkan 
untuk mengatur suatu sistem perdagangan elektronik ternyata telah 
mengatur banyak hal yang sesungguhnya telah diatur dalam peraturan 
perundang – undangan lainnya, dalam hal ini tindak pidana penghinaan 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) sesungguhnya 
merupakan norma yang telah di atur dalam KUHPidana. 
 
Dalam pandangan Para Pemohon, hukum tidak boleh hanya dan/atau 
harus dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Hukum 

harus dan/atau dapat dibentuk melalui putusan – putusan 
pengadilan yang berkualitas (firm jurisprudence) yang justru dapat 
mengikuti perkembangan jaman. Keputusan para pembentuk hukum 
untuk hanya membentuk hukum melalui peraturan perundang – undangan 
hanya akan membawa kepada keadaan banyaknya peraturan perundang – 
undangan yang pada pokoknya mengatur hal yang sama. Pada saat yang 
sama, banyaknya peraturan perundang – undangan yang mengatur 
hal yang sama tersebut malah membawa akibat yang serius terhadap 

ketidakstabilan sistem hukum, pelanggaran prinsip negara hukum, 
dan prinsip kepastian hukum. Selain itu, gejala banyaknya peraturan 
perundang-undangan baru dengan alasan bahwa peraturan yang ada 
tidak cukup mengadopsi perkembangan jaman justru menunjukkan 

ketidakpercayaan para pembentuk undang-undang bahwa 
pengadilan mampu menghasilkan putusan – putusan yang 
berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan jaman 
 
Para Pemohon ingin menegaskan sekali lagi, bahwa Para Pemohon tidak 
menolak pengaturan perdagangan elektronik namun menolak kehadiran 
Pasal 27 ayat (3) UU aquo yang merupakan rumusan yang tidak 
menghormati prinsip – prinsip hak asasi manusia, diskriminatif, multi tafsir, 
dan menyebabkan ketidakpastian hukum. 
 



 

Untuk itu adalah wajar, jika Para Pemohon meletakkan asa ke pundak 
Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjaga 
prinsip – prinsip negara hukum dan juga terlindunginya hak asasi manusia 
 

II. Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik bertentangan dengan prinsip - prinsip 
negara hukum, Lex Certa, dan Kepastian Hukum 

 
1. Bahwa dalam perumusan Pasal 27 ayat (3) tidak pernah dilakukan 

harmonisasinya baik secara eksternal vertikal dan juga eksternal 
horisontal, sehingga menyebabkan perumusan Pasal 27 ayat (3) telah 
bertentangan dengan prinsip – prinsip negara hukum. 
 

2. Bahwa rule of law juga dapat dimaknai sebagai “a legal system in which 
rules are clear, well-understood, and fairly enforced” (Vide Bukti P – 
14). 
 

3. Seperti yang dikatakan oleh Frans Magnis Suseno, Negara hukum 
didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus harus 
dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi 
landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus 
baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 
masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum 
adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara 
diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) 
kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi 
demokratis, dan (4) tuntutan akal budi, (Vide Bukti P – 12). 
 

4. Konsep negara hukum menurut Julius Sthal adalah (1) perlindungan 
HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan 
undang-undang, dan (4) adanya peradilan Tata Usaha Negara. Ciri 
Penting Negara Hukum (the Rule of Law) menurut A.V. Dicey, yaitu (1) 
Supremacy of law, (2)  Equality of law, (3) due process of law. 
The International  Commission of Jurist, menambahkan prinsip-prinsip 
negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) 
Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3) Peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, (Vide Bukti P – 13). 
 

5. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller 
dalam bukunya The Morality of Law (moralitas Hukum), diantaranya 
yaitu:  

 
1. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 

dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga 
sebagai hasrat untuk kejelasan; 

2. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;  
3. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-

ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi 



 

mengorientasikan kegiatannya kepadanya; 
4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana 

yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya, (Vide 
Bukti P – 15). 

 
6. Bahwa dalam UU ITE pada Bab VII tentang Perbuatan yang dilarang pada 

pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa: ”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.”  

 
7. Bahwa jika dikaitkan pula dengan asas-asas terkait materi peraturan 

perundang-undangan, Pasal 27 ayat (3) UU aquo menyalahi dan 
melanggar asas-asas dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; yakni asas ketertiban dan kepastian 
hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan 
harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 
kepastian hukum. 

 
8. Bahwa menurut pendapat Prof H.A.S Natabaya pada unsur ”materi 

muatan”  peraturan perundang-undangan perlu diadakan dan perlu 
ditingkatkan harmonisasinya baik dengan menggunakan testpen UUD 
1945 (eksternal-vertikal) maupun penyesuaian dengan materi muatan 
peraturan perundang-undangan lainnya (eksternal-horisontal) yang 
sempurna dilandasi asas-asas materi muatan peraturan perundang-
undangan. Kalau hubungan eksternal-vertikal  tidak harmonis peraturan 
perundang-undangan tersebut nantinya dapat saja diuji di MK atau MA 
atau dapat dibatalkan pemerintah (peraturan perundang-undangan 
tingkat daerah). Sedangkan kalau tidak harmonis secara eksternal-
horizontal, peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tumpang 
tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat 
merugikan masyarakat sehingga akhirnya bisa menimbulkan 
ketidakpastian hukum (rechtsonzeerheid). (Vide Bukti P – 44) 

 
9. Bahwa pada unsur ”teknik” peraturan perundang-undangan, harmonisasi 

perlu diadakan dan ditingkatkan pelaksanaannya sehingga peraturan 
perundang-undangan tersebut tersusun secara sistematis tidak tumpang 
tindih baik internal maupun eksternal maupun secara horizontal atau 
vertikal. Penguasaan (keterampilan) teknik penyusunan peraturan 
perundang undangan bagi pejabat  pembentuk perundang-
undangan (khususnya para perancang peraturan perundang-undangan) 
merupakan conditio sine quanon  kalau tidak ingin dihasilkan peraturan 
perundang-undangan yang amburadul baik sistematikanya maupun 
penormaannya, yang dapat bermuara kepada kelak tidak efektifnya 
peraturan tersebut di masyarakat dan dapat saja diujinya peraturan 
tersebut baik di MK maupun di MA. (Vide Bukti P – 44) 

 



 

10. Bahwa pada unsur ”penormaan” erat kaitannya dengan unsur  ”teknik” 
karena penguasaan ”teknik” penyusunan peraturan perundang-undangan 
akan bermuara kepada penguasaan ”penormaan” peraturan perundang-
undangan. Pada unsur ini harmonisasi norma baik internal maupun 
eksternal baik horizontal maupun vertikal sangat penting. Penguasaan 
bahasa hukum/ peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan baik 
bagi pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan  (khususnya 
para perancang) maupun para anggota DPR/DPRD, karena hukum adalah 
bahasa (demikian menurut Padmo Wahyono/ Apeldoorn). Harmonisasi 
antar norma secara internal dituangkan dalam bentuk penormaan yang 
sistematis dan logis sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Demikian 
pula harmonisasi vertikal dituangkan dalam bentuk penormaan yang 
tidak bertantangan dengan UUD 1945 (bagi UU) maupun tidak 
bertentangan dengan UU atau peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi bagi peraturan tingkat daerah. Akibat tidak harmonisnya secara 
vertikal dapat mengakibatkan norma atau peraturan perundang-
undangan tersebut diuji di MK (bagi UU) atau di MA (bagi peraturan 
perundang-undangan di bawah UU) atau dapat dibatalkan oleh 
pemerintah (peraturan perundang-undangan tingkat daerah) (Vide Bukti 
P – 44) 

 
11. Bahwa terdapat 5 unsur yang harus dicermati dalam memandang tindak 

pidana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU aquo yaitu: 
 

1. unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” 
2. unsur “mendistribusikan” 
3. unsur “mentransmisikan” 
4. unsur “membuat dapat diaksesnya” 
5. unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik” 
 

12. Bahwa beberapa terminologi penting dalam mengartikan pasal ini justru 
tidak dijelaskan dalam UU ITE yakni pengertian “mendistribusikan”, 
pengertian ”mentranmisikan” dan juga pengertian “membuat dapat 
diaksesnya” juga tidak dijelaskan dalam UU ini. 

 
13. Bahwa pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat 

dapat diaksesnya sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Edisi Keempat dan juga Black Law Dictionary, Eight Edition 
ternyata berbeda dengan pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, 
dan membuat dapat diaksesnya sebagaimana dimengerti oleh kalangan 
yang bergelut dalam dunia IT 

 
14. Bahwa menurut keterangan Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, 

Andika Triwidada, pada 12 Februari 2009, menyatakan bahwa pada 
pokoknya mendistribusikan dalam dunia IT tidak sama dengan dunia 
nyata “mendistribusikan bisa dinyatakan sebagai salinan. Pembagian 
salinan ini dari sisi waktu bisa saja bahwa yang dibagikan itu langsung 



 

diterima atau bisa diterimanya pada waktu yang berbeda. Waktu antara 
mulai dibagikan dengan diterima itu bisa sekejap, bisa lama. Kemudian 

yang ke dua arahnya bisa dikirim dan bisa ditarik, pull and push dari 
pendistribusi yang mengirim atau penerima yang mengambil, bisa dua 

arah dan bisa gabungan keduanya. Berikutnya lagi adalah jalur yang 
dipakai untuk melakukan distribusi atau mendistribusikannya itu banyak 
cara, bisa melalui web, bisa melalui milis, bisa melalui peer to peer, dan 

melalui server lain.” 
 
15. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU-VII/2009, Andika  Triwidada, 

pada 12 Februari 2009, mencontohkan tentang kegiatan 
mendistribusikan melalui web, milis, dan peer to peer 
“Kalau kita lihat salah satu cara adalah bahwa lewat web seseorang 
penulis memasang suatu dokumen kemudian pengunjung masing-masing 

mengambil satu salinan. Jadi ketika seseorang mengunjungi satu web 
secara otomatis dia mengambil satu salinan tapi belum tentu salinan itu 
disimpan. Biasanya pengunjung harus melakukan langkah tambahan 

untuk menyimpan salinan tersebut.Kemudian kalau informasi 
didistribusikan lewat web ada yang memerlukan pendaftaran sehingga 

penerima aslinya tercatat, ada juga yang bebas.  
Ada juga distribusi lewat milis dimana pendistribusian pengirim hanya 

mengirim satu kemudian sekian banyak peserta milis otomatis mendapat 
satu salinan. Jadi ini seperti mesin fotokopi kurang lebih. 
Kemudian ada lagi distribusi yang tidak ada sepadannya di dunia nyata 

yaitu peer to peer bahwa pendistribusi mengirim satu dokumen kemudian 
pengunjung pertama dia mengambil sebagian saja dari dokumen. Jadi 

misalnya katakanlah yang didistribusikan dokumen 100 halaman maka 
pengunjung pertama dia mengambil salinan halaman satu, halaman dua. 
Maka pengunjung berikutnya bisa mengambil salinan itu bukan lagi dari 

pendistribusi pertama tapi bisa dari pengunjung tadi.” 
 
16. Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU-VII/2009, Andika 

Triwidada, pada 12 Februari 2009, yang pada pokoknya dapat diambil 
kesimpulan tentang kegiatan mendistribusikan terdapat dua pihak 
yang terlibat yaitu pengirim dan penerima dan tidak memerlukan 
keterlibatan aktif dari kedua pihak tersebut, cukup salah satu 
pihak (pengirim atau penerima), untuk mendistribusikan suatu 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  

 
17. Bahwa pengertian mentransmisikan menurut Ahli Pemohon Perkara No 

2/PUU – VII/2009, Andika Triwidada, pada 12 Februari 2009, 
menerangkan pada pokoknya bahwa mentransmisikan hanyalah 
bagian dari distribusi informasi dan dalam mentransmisikan  selalu 
mempunyai dua pihak yang interaksinya sekejap dengan  mesin yang 
dipakaipun harus sama 

 
18.Bahwa pengertian membuat dapat diaksesnya menurut Ahli Pemohon 

Perkara No 2/PUU – VII/2009, Andika Triwidada, pada 12 Februari 2009, 



 

menerangkan pada pokoknya suatu istilah yang mengaitkan banyak 
pihak. Bahwa menurutnya ”Jadi sesuatu dapat diakses itu, sesuatunya 
itu ada yang membuat, ada yang menerbitkan, jadi katakanlah dokumen 
ditulis, ada yang menulis, belum tentu yang menulis itu sendiri yang 

memasang di tempat distribusi, jadi ada yang menerbitkan; ada 
pembuat, ada penerbit, kemudian ada perantara menerbitkan itu 
membutuhkan komputer, membutuhkan server” 

 
19.Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Andika 

Triwidada, pada 12 Februari, rumusan membuat dapat diaksesnya 
selalu ada pihak perantara terkait membuat dapat diakses, ada 
pembaca yang melakukan akses dan ada komputer dan berbagai 

perangkat, ada software di sana yang dapat diakses. 
 
20. Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Andika 

Triwidada, pada 12 Februari, rumusan dapat diakses juga bisa 
berlaku pada dua hal bahwa boleh jadi yang diakses itu adalah 
muatannya langsung, tetapi kebanyakan di internet yang 
menuliskannya itu hanya alamat tautan. Jadi ketika  seseorang 
mendistribusikan informasi dia hanya menyatakan informasi lengkapnya 
ada di tempat A, di tempat B. Jadi dia menunjukkan jalur tapi itu juga 
sebetulnya membuat sesuatu itu dapat diakses karena orang tanpa diberi 
bantuan tautan tadi mereka belum tahu ada di mana informasi itu. 

 
21.Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Andika 

Triwidada, pada 19 Maret, menerangkan bahwa “suatu informasi yang 
disimpan di flash disk ataupun laptop apabila berpindah tangan ke 
orang lain maka frasa membuat dapat diaksesnya dapat berlaku 
pada kondisi itu.”  
 

22. Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Prof 
Soetandyo Wignyosoebroto, pada 19 Maret, menerangkan bahwa 
”perbuatan penghinaan yang diatur oleh KUHP itu merupakan delik 
aduan. Sedangkan di sini siapa yang merasa menjadi korban dan harus 

melakukan pengaduan dan siapa yang akan melakukan perbuatan 
sebagai “dader”, apakah yang membuat dapat diaksesnya ataukah bisa 

dilacak, siapa yang membuat muatan tersebut? Dalam hal ini memang 
kemudian orang mempertanyakan, ada hal-hal yang ketidakpastian dan 
barangkali yang akan lebih menjadi sasaran adalah mereka yang 

membuat dapat aksesnya informasi elektronik itu. 
Bagi mereka yang menyediakan sarana-sarana ini, jadi bukan yang 

membuat muatan itu yang pertama-tama yang terlacak atau yang 
terdakwa.Yang menjadi pertanyaan yang lain ialah apakah internet 
provider kemudian juga semacam Indosat, Telkomsat dan sebagainya 

juga bisa dimasukkan sebagai mereka yang tanpa hak ikut membuat 
dapat diaksesnya informasi elektronik, ini kan juga kalau ditafsirkan 

secara luas seperti itu. 
 



 

23. Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Prof 
Soetandyo Wignyosoebroto, pada 19 Maret, menerangkan bahwa 
Mengenai persoalan penghinaan sepanjang sepengetahuan saya 
itu adalah suatu pasal yang mengandung unsur perbuatan pidana 
yang sangat subyektif, agak berbeda dengan rumusan-rumusan 
perbuatan pidana yang lain yang selalu dirumuskan dalam perbuatan 
yang lebih obyektif. Katakan saja seperti pencurian didefinisikan dalam 

bentuk perbuatan sebagai suatu fakta mengambil barang milik orang 
lain, baik secara sengaja maupun tidak dan seterusnya. Yang lebih 

observable, lebih positif. Sedangkan kalau penghinaan itu selalu 
subyektif karena kemudian juga harus ada pihak yang merasa menjadi 
korban dan merasa dihinakan. 

 
24. Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Prof 

Soetandyo Wignyosoebroto, pada 19 Maret, menerangkan bahwa 
Perlindungan pada korban memang penting, tapi kalau sampai kemudian 
perlindungan pada korban juga kemudian dilindungi dengan ancaman 

hukuman yang amat berat, saya menanyakan barangkali yang akan 
menjadi korban ini ada potensi menjadi korban, ini tokoh-tokoh yang 

kemudian memang memberikan perlindungan secara khusus yang 
berbeda dengan korban yang menjadi korban dari suatu perbuatan yang 

diatur dalam KUHP. Jadi pasal seperti ini mesti juga harus jelas 
siapa sebetulnya yang potensi menjadi korban dan siapa 
sebetulnya yang akan menjadi pelaku kejahatan itu” 

 
25. Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Prof 

Soetandyo Wignyosoebroto, pada 19 Maret melalui keterangan 
tertulisnya menyatakan bahwa “Pasal ini sebenarnya menyebut dua 
macam/golongan pelaku  yang secara potensial akan dibilangkan 
sebagai pelanggar perbuatan terlarang yang disebutkan dalam Bab 
VII UU-IT.  Yang pertama adalah “setiap orang (yang) dengan sengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang ... “; dan yang kedua ialah setiap orang yang 

menciptakan “informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.” 

 
26. Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Prof 

Soetandyo Wignyosoebroto, pada 19 Maret melalui keterangan 
tertulisnya menyatakan bahwa “Mereka yang berkeberatan atas 
diundangkannya pasal 27 ayat (3) UU ITE itu tak lain daripada para 

pengguna sarana elektronik yang akan memanfaatkan sarana itu untuk 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sekalipun 
bukan para pengguna ini yang bisa dituntut sebagai pembuat 

informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik itu.  Karena para pengguna sarana 



 

elektronik ini bukan pencipta informasi/dokumen elektronik yang 
bermuatan penghinaan da/atau pencemaran nama baik, akankah mereka 

ini dituntut sebagai pelaku kejahatan (dader) ataukah “hanya” sebagai 
penyerta (mededader) atau “cuma” sebagai pembantu pelaku kejahatan 

(medepleger).” 
 
27. Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Prof 

Soetandyo Wignyosoebroto, pada 19 Maret melalui keterangan 
tertulisnya menyatakan bahwa “Maka amatlah tidak adil apabila di 
tengah kemajuan pendayagunaan informasi elektronik dewasa ini 
para pengguna sarana elektronik untuk tujuan penyebaran 
informasi ini harus menghadapi risiko yang jauh lebih besar 
untuk dibilangkan sebagai pelaku kejahatan dari sejawatnya 
yang melaksanakan tugas yang sama bersaranakan sarana yang 
lebih konvensional, bahkan juga menghadapi risiko yang jauh lebih 
besar dari si pembuat informasi yang bermuatan materi 
penghinaan/pencemaran nama baik itu sendiri.  Pasal 27 ayat (3) UU-
ITE ini bahkan tak hanya gampang mengancam mereka yang 
berprofesi sebagai pendistribusi dan/atau pentransmisi 
informasi/dokumen elektronik, tetapi juga amat mengancam 
mereka yang “membuat dapat diaksesnya” 
informasi/dokumentasi elektronik yang dimaksud.  Tiba-tiba saja 
mereka semua ini, yang gagal memfilter informasi bermuatan 
penghinaan dan pencemaran nama baik (yang tolok ukurnya 
acapkali terbilang amat subjektif), akan segera saja dibebani 
tanggungjawab atas perbuatannya sebagai pelaku (dader).” 

 
28. Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Prof 

Soetandyo Wignyosoebroto, pada 19 Maret melalui keterangan 
tertulisnya menyatakan bahwa “Tetapi, mengancamkan pidana yang 
tak kalah beratnya kepada “setiap orang (yang) dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik”, (yang belum tentu diketahui 
olehnya), tidaklah bisa diterima. Menyamakan setiap orang yang 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat 
diaksesnya informasi dan dokumen elektronik sebagai bagian 
dari aktivitas profesionalnya sehari-hari dengan pelaku 
penghinaan dan/atau pelaku pencemaran yang sebenarnya (de 
echte dader) sulitlah pula diterima.  Memperlakukan para 
pendistribusi dan pentransmisi ini sebagai mededader atau 
medepleger sekalipun tidaklah sekali-kali adil.” 

 

29. Bahwa menurut Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Dede 
Oetomo, PhD, pada 19 Maret, menerangkan bahwa “rumusan dalam 
Pasal 310 ayat (1) itu dari segi kebahasaan lebih rinci, lebih terjabar 
apabila dibandingkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. 



 

Misalnya dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP itu dengan eksplisit, dengan 
tersurat disebutkan ”perbuatan menyerang kehormatan atau nama 
baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal.” yang dikualifikasi 
lagi diterangkan lagi dengan frasa dengan sengaja dan juga disebutkan 

maksudnya harus jelas yaitu agar hal itu diketahui umum, lebih banyak 
pagar-pagarnya dalam bahasa kiasannya”. 
 

30. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Dede Oetomo, PhD, 
pada 19 Maret, menerangkan bahwa “Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 
ITE memang kualifikasi dengan sengaja ditambah lagi dengan frase 
tanpa hak, memang ada kualifikasi. Perbuatan yang disuguhkan cukup 
eksplisit mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat 

dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. 
Yang sangat umum dan kemungkinan kabur dan subyektif 
pemaknanya adalah frase yang memiliki muatan penghinaan. 
Kata kerja menghina tergolong kata yang pemaknanya dapat subyektif 
atau bahkan selalu subyektif. Sesuatu perbuatan yang dibahas akan 

menghina oleh suatu penutur dapat saja tidak disebut menghina oleh 
penutur yang lain atau oleh petutur yang diajak berbicara atau yang 

menjadi obyek dari apa yang dikatakan menghina itu. Apalagi dalam 
frase dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE ini digunakan 
frase yang berlapis, memiliki muatan penghinaan, jadi berlapis-
lapis. Kalau penghinaan ada muatan, ada masih memiliki muatan yng 
permaknanya juga berlapis-lapis dan amat subyektif. Pemaknaan kata 

benda penghinaan sendiri itu sudah berkemungkinan subyektif, lalu 
masih lagi disandingkan dengan kata muatan, jadi potensi interpretasi 

yang kabur itu bertambah juga.” 
 

31. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 2/PUU – VII/2009, Dede Oetomo, PhD, 
pada 19 Maret, menerangkan bahwa “kalau Pasal 310 kan frase yang 
digunakan adalah menyerang kehormatan, itu biasanya memang 
pelakunya adalah orang pertama. Tapi memang kalau kita 

bayangkan, saya melihatnya sebagai awam dari teknologi informasi 
bahwa ini kemudian disebarkan, memang dapat dipertanyakan, apakah 

orang yang ke dua, ke tiga itu juga menyerang kehormatan atau nama 
baik seseorang misalnya. Saya kira yang sama berlaku juga untuk nanti 

Pasal 27 yang menyebarkan, dokumen atau informasi yang memiliki 
muatan penghinaan itu, karena orang ke dua, ke  tiga, dan ke empat itu 
maksudnya dapat beda dari yang pertama”. 
 

32. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 50/PUU-VI/2008, Ronny, M Kom, MH, 
pada 19 Maret menerangkan bahwa ”Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 
bersifat kabur dan sempit. Bersifat kabur karena dalam Pasal 27 ayat 
(3) tidak ditemukan perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai 

penghinaan. Bersifat sempit karena tidak memuat penggolongan 
penghinaan. Dengan demikian, penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun demikian, pengertian 
dan penggolongan penghinaan dapat saja menunjuk pada ketentuan Bab 



 

XVI buku II KUHP tentang penghinaan, bahwa penghinaan adalah 
perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dapat 

digolongkan atas: pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan 
ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu.” 

 
33. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 50/PUU-VI/2008, Ronny, M Kom, MH, 

pada 19 Maret menerangkan bahwa ”Jika menggunakan Pasal 27 ayat 
(3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan menunjuk/merujuk pada KUHP untuk 
penggolongan penghinaan, maka akan menimbulkan kebingungan 
tentang berapa batas maksimum sanksi pidana penjara atau 
denda untuk tiap golongan penghinaan (pencemaran, 
pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan 
fitnah, dan persangkaan palsu) menurut UU ITE? Jelas tidak ada 
jawaban, karena UU ITE sendiri tidak memuat penggolongan 

penghinaan. Yang dapat terjadi adalah kemungkinan aparat penegak 
hukum menentukan atau mengestimasi sendiri batas maksimum 
sanksi pidana penjara dan/atau denda untuk tiap golongan 
penghinaan, tentunya tidak melampaui batas maksimum sanksi 
pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Jika hal ini terjadi, 
merupakan pertanda buruk bagi penerapan hukum di Indonesia yang 
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Seharusnya, batas 

maksimum sanksi pidana penjara atau denda diatur dalam suatu 
peraturan, bukan ditentukan secara subjektif oleh aparat penegak 
hukum.” 

 
34. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 50/PUU-VI/2008, Ronny, M Kom, MH, 

pada 19 Maret menerangkan bahwa ”Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak 
ditemukan pengertian  “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, 
sementara istilah tersebut bersifat teknis dan tidak baku, sehingga dapat 

menimbulkan multitafsir. Dalam Pasal 1 UU ITE mengenai ketentuan 
umum, tidak ditemukan satu pun kata “mendistribusikan”, 

“mentransmisikan”, justru yang ditemukan kata “menyebarkan”. Apalagi, 

istilah “mendistribusikan”, “mentransmisikan” tidak digunakan secara 
konsisten ke dalam pasal-pasal tentang Perbuatan yang Dilarang dalam 
UU ITE. Contoh, Pasal 28 ayat (2) UU ITE justru menggunakan istilah 
“menyebarkan”, hal ini akan menimbulkan ambiguitas dan 
kerumitan penafsiran. Multitafsir dan ambiguitas mengakibatkan 
ketidakpastian hukum” 

 
35. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 50/PUU-VI/2008, Ronny, M Kom, MH, 

pada 19 Maret menerangkan bahwa “Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak 
ditemukan pengertian “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, 
sementara istilah tersebut bersifat teknis dan tidak baku, sehingga dapat 
menimbulkan multitafsir. Dalam Pasal 1 UU ITE mengenai ketentuan 
umum, tidak ditemukan satu pun kata “mendistribusikan”, 
“mentransmisikan”, justru yang ditemukan kata “menyebarkan”. Apalagi, 

istilah “mendistribusikan”, “mentransmisikan” tidak digunakan secara 
konsisten ke dalam pasal-pasal tentang Perbuatan yang Dilarang dalam 



 

UU ITE. Contoh, Pasal 28 ayat (2) UU ITE justru menggunakan istilah 
“menyebarkan”, hal ini akan menimbulkan ambiguitas dan 
kerumitan penafsiran. Multitafsir dan ambiguitas mengakibatkan 
ketidakpastian hukum” 

 
36. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 50/PUU-VI/2008, Ronny, M Kom, MH, 

pada 19 Maret menerangkan bahwa “Multitafsir yang timbul dari istilah 
“mendistribusikan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat mengakibatkan 
penerapan hukum yang tidak adil ditinjau dari pemberian sanksi pidana 
penjara dan/atau denda. Misalnya, perbedaan penafsiran mengenai 
“Apakah kata mendistribusikan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 
menyangkut offline atau offline & online?” 

 
37. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 50/PUU-VI/2008, Ronny, M Kom, MH, 

pada 19 Maret menerangkan bahwa “Frasa “membuat dapat diaksesnya” 
dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan pengertian “akses” 
dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE. Pertentangan ini menimbulkan 

ambiguitas yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pada Pasal 
27 ayat (3) UU ITE, frasa “membuat dapat diaksesnya” menunjuk pada 

pengaksesan informasi elektronik. Sementara, ”akses” dalam Pasal 1 
angka 15 UU ITE menunjuk pada pengaksesan sistem elektronik. 
Berikut kutipan Pasal 1 angka 15 UU ITE: “Akses adalah kegiatan 
melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau 
dalam jaringan”. Dalam pengetahuan tentang Teknologi Informasi, 

pengertian yang benar tentang “akses” seperti dinyatakan dalam Pasal 1 
angka 15 UU ITE yaitu mengakses sistem elektronik. Dengan demikian, 

frasa ”membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 ayat (3) UU 
ITE jelas salah/keliru.”  

 
38. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 50/PUU-VI/2008, Ronny, M Kom, MH, 

pada 19 Maret menerangkan bahwa “Frasa “membuat dapat diaksesnya” 
memiliki maksud “memberi kemampuan untuk melakukan interaksi 

dengan sistem elektronik”. Bila menggunakan contoh : sistem elektronik 
berupa website, maka frasa “membuat dapat diaksesnya” berarti 

menyiarkan, menunjukkan informasi elektronik tentang 
letak/alamat/nama domain dari suatu website”. 

 
39. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 50/PUU-VI/2008, Ronny, M Kom, MH, 

pada 19 Maret menerangkan bahwa “Membuat link (taut) dari suatu 
website ke website yang lain merupakan perbuatan membuat dapat 
diakses website yang ditautkan. Celakanya, dengan Pasal 27 ayat (3) UU 

ITE, seseorang yang tidak bersalah dapat dipidana penjara atau 
denda, karena orang tersebut tidak mampu membuktikan 
ketidaksengajaan dalam membuat dapat diakses website yang memuat 

informasi penghinaan.” 
 

40. Bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Mudzakkir, SH, MH menyatakan 
bahwa “dalam perkembangannya hukum pidana dalam peraturan 



 

perundang-undangan di luar KUHP tersebut telah mengembangkan asas 
– asas hukum pidana dalam KUHP Buku I dan telah membentuk “sistem 

hukum pidana” sendiri yang lepas dari control sistem hukum pidana 
umum yang ada dalam KUHP Buku I. Penyimpangan yang terlalu 
jauh tersebut menimbulkan permasalahan hukum pidana sendiri, 
terutama dalam praktek penegakkan hukum pidana” (Vide Bukti P 
– 21) 

 
41. Bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Mudzakkir, SH, MH “Delik – delik 

atau perbuatan pidana yang dimuat dalam peraturan perundang – 
undangan di luar KUHP sebagian besar mengambil rumusan delik dari 
KUHP. Kebijakan yang demikian ini menimbulkan adanya duplikasi 
dan bahkan ada yang triplikasi yang menyulitkan penegakkan 
hukum pidana, terutama problem pilihan hukum mana yang tepat 
untuk diterapkan dalam menghadapi perbuatan yang sama. 
Pengulangan pengaturan perbuatan yang dilarang ini 
bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kejelasan 
rumusan atau asas legalitas serta asas-asas lain dalam hukum 
pidana” (Vide Bukti P – 21) 

 
42. Bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Mudzakkir, SH, MH “Pengaturan 

di luar KUHP dimungkinkan apabila tidak ada delik “genus” dalam 
KUHP yang menjadi cantolan delik yang baru karena kejahatan 
tersebut benar – benar kejahatan baru yang tidak ada 
padanannya dalam KUHP. Jika ada ketentuan “genus”nya dalam KUHP 
maka cukup dilakukan dengan cara melakukan amandemen KUHP. 
Ketentuan pidana di luar KUHP hanya dimungkinkan dalam 
bidang hukum pidana administrasi” (Vide Bukti P – 21) 

 
43. Bahwa Ahli Pemerintah Perkara No 50/PUU-VI/2008 dan 2/PUU-

VII/2009, Dr. Mudzakkir, SH, MH menerangkan bahwa “untuk 
menentukan apakah Pasal 27 ayat (3) adalah delik biasa atau delik 
aduan akan mengikuti pada apa yang di-insert masuk” 

 
44. Bahwa Ahli Pemerintah Perkara No 50/PUU-VI/2008 dan 2/PUU-

VII/2009, Dr. Mudzakkir, SH, MH menerangkan bahwa “Jadi prinsipnya di 
dalam satu sistem hukum kalau itu yang diisikan itu adalah delik aduan, 
yang dimuat di dalam sebut saja web atau sarana elektronik ini adalah 
delik aduan, ya delik aduan. Kalau yang dimuat delik biasa ya delik 

biasa”  
 
45. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Dr. Willem Frederik Korthals 

Altes yang disampaikan oleh Pemohon perkara No 2/PUU-VII/2009 pada 
19 Maret 2009, menyatakan bahwa “pengadilan harus meneliti dengan 
cermat teks-teks dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengganggap 
sebagai kejahatan bentuk – bentuk pernyataan dan menyadari dengan 

baik arti dan tujuan ketentuan – ketentuan tersebut. Kualitas suatu 



 

ketentuan dapat memainkan peranan penting dalam menentukan 
apakah dan hinggá taraf mana suatu ketentuan harus diterapkan” 

 
46. Bahwa dengan penjelasan teoritik dari para ahli hukum sebagaimana 

telah dinyatakan pula dalam permohonan dan juga penjelasan para ahli 
yang dihadirkan oleh Pemohon Perkara No 2/PUU-VII/2009 dan No 
50/PUU-VI/2008 telah dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 27 ayat 
(3) UU aquo telah bertentangan dengan prinsip negara hukum, 
lex certa, dan kepastian hukum 

 
III. Pasal  27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik tidak bersifat “Sui Generis” 
 
47. Bahwa pemerintah telah mendalilkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU aquo 

dibutuhkan sebagai ketentuan sui generis mengingat bahwa ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ada tidak mampu menanggulangi 
tindak pidana yang dilakukan di ranah online 

 
48. Bahwa dalil – dalil tersebut tidaklah beralasan sehingga harus ditolak 

secara keseluruhan 
 
49. Bahwa dalam persidangan perkara No 14/PUU-VI/2008 dalam risalah 

tertanggal 24 Juli 2008, Jurnalis Majalah Berita Mingguan Majalah 
Tempo, Ahmad Taufik, telah menyatakan ia didakwa dengan pencemaran 
nama baik karena isi emailnya telah dimuat dalam situs berita detik.com 

 
50. Bahwa Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Online yang beralamat di 

http://www.rakyatmerdeka.co.id, Teguh Santosa yang mengunggah 
gambar kartun “Nabi Muhammad SAW” yang telah diedit juga 

telah didakwa dengan menggunakan Pasal 156 a KUHP karena 
dianggap telah menodai agama Islam (vide Bukti P – 51) 

 
51. Bahwa kalaupun betul maksud dari pembuat UU aquo agar ketentuan 

tersebut masuk dalam kategori sui generis sehingga harus dijatuhi 
hukuman berat, maka perbandingan perumusan tindak pidana perjudian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dengan Pasal 27 ayat 
(2) jo Pasal 45 ayat (1) UU aquo malah menunjukkan sebaliknya. Hal 
ini membuktikan bahwa para pembuat UU aquo tidak mampu melakukan 
sistematisasi dan/atau harmonisasi terhadap peraturan – peraturan 
hukum pidana yang berlaku di Indonesia 

 
52. Bahwa ketidakmampuan para pembuat UU aquo dalam melakukan 

harmonisasi tidak hanya dapat dilihat secara eksternal horisontal dengan 
peraturan hukum pidana lainnya namun juga secara internal dengan 
ditemukannya pengaturan ganda tentang tindak pidana 
pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) dengan 

Pasal 29 UU aquo 
 



 

53. Bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Mudzakkir, SH, MH “kekhususan 
hukum pidana dalam hukum pidana khusus tidak terletak pada 
hukum pidana materilnya, melainkan pada hukum pidana formil 
atau hukum acara pidananya” (vide Bukti P – 21) 

 
54. Bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Mudzakkir, SH, MH “kebijakan 

penanggulangan kejahatan melalui penegakkan hukum pidana 
terhadap kejahatan tertentu yang ada dalam Buku II KUHP dapat 
ditempuh pihak eksekutif dengan cara mengambil kebijakan dalam 
penegakkan hukum atau membentuk undang – undang baru yang 
memuat kaedah penyimpangan terhadap prosedur umum hukum 
acara pidana” (vide Bukti P – 21) 

 
55. Bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Mudzakkir, SH, MH bahwa 

“ketentuan hukum pidana di luar KUHP hanya dimungkinkan 
dalam bidang hukum pidana administrasi” (vide Bukti P – 21) 

 
56. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 50/PUU-VI/2008, Ronny, M Kom, MH, 

pada 19 Maret menerangkan bahwa “Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak 
memuat pengaturan yang baru atau lebih khusus/teknis 
menyangkut aspek teknologi terkait dengan penyaluran informasi 
bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Substansi yang 
dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sudah tertuang dalam 
KUHP. Hal ini menimbulkan peraturan yang ganda, yang dapat dipilih 
secara subjektif sehingga memungkinkan terjadi diskriminasi. Aparat 
penegak hukum dapat saja menggunakan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 

ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana yang berat, atau menggunakan 
pasal-pasal penghinaan dalam KUHP dengan sanksi pidana yang lebih 
ringan.”  

 
57. Bahwa Ahli Pemohon Perkara No 50/PUU-VI/2008, Ronny, M Kom, MH, 

pada 19 Maret menerangkan bahwa “Seseorang yang menyalurkan 
informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik dapat saja dijerat dengan pasal-pasal penghinaan dalam 
KUHP, karena informasi elektronik telah diakui sebagai alat bukti 
hukum yang sah. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa 
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Dengan demikian, 
sepatutnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE dibatalkan, karena selain 
substansi muatannya sudah tertuang dalam KUHP, juga Pasal 5 ayat (1) 
UU ITE memberi kekuatan hukum bagi penggunaan informasi elektronik 

sebagai alat bukti yang sah dalam berbagai peraturan yang ada seperti 
KUHP.” 

 
58. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Pemerintah Teddy Sukardi pada 

Perkara No 2/PUU-VII/2009 dan No 50/PUU-VI/2008 pada 19 Maret 
menerangkan bahwa jumlah pemakai internt di Indonesia mencapai 25 



 

juta orang yang ini berarti kurang 15% dari seluruh jumlah 
penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta orang 

 
59. Bahwa berdasarkan data terakhir yang telah menjadi pengetahuan 

umum, bahwa blog yang dibuat oleh orang Indonesia tidak 
mencapai jumlah 1.000.000 blog pada akhir 2008 yang berarti 
kurang dari 1 % dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang 
lebih dari 200 juta orang 

 
60. Bahwa jikalapun benar bahwa ketentuan tindak pidana penghinaan 

masuk dalam kategori sui generis maka negara – negara lain yang 
penetrasi internetnya tinggi dan pemakai internetnya lebih dari 50 % 
jumlah penduduk tentunya akan menggunakan logika yang sama dengan 
yang dibuat oleh para pembentuk UU aquo di Indonesia 

 
61. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari Dr. Willem Frederik Korthals 

Altes, Wakil Ketua/Hakim Divisi Pidana pada Pengadilan Negeri 
Ámsterdam dan Ahli Hukum Media, yang disampaikan pada 19 Maret 
pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada ketentuan yang 
khusus untuk tindak pidana penghinaan melalui Internet dan tidak 
ada keraguan sedikitpun bahwa ketentuan – ketentuan terkait 
dengan tindak pidana penghinaan di dalam KUHP Belanda juga 
mencakup perbuatan yang dilakukan di Internet  

 
62. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari Dr. Willem Frederik Korthals 

Altes yang disampaikan pada 19 Maret yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa tindak pidana baru yang diadopsi dalam KUHP 
Belanda pada 1993 hanyalah mencakup tentang Hacking, kartu 
kredit/kartu debit palsu, pornografi anak-anak, penggunaan data 

curian pada suatu preusan, pemerasan, pemerasan uang, 
penggunaan fasilitas telekomunikasi tanpa bayar, dan 

penggunaan radio dan pesan – pesan di Internet secara rahasia 

yang bertentangan dengan hukum 
 
63. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis George Bonaventura Hwang Chor 

Chee, Advokat pada Mahkamah Agung Singapura, yang disampaikan 
pada 19 Maret yang pada pokoknya menerangkan bahwa tindak pidana 
penghinaan di Singapura berlaku dalam cara yang sama di 
Internet dan juga media tradisional dan satu-satunya 

pengecualian adalah pemberian kekebalan kepada penyelenggara 
jasa jaringan di dalam UU Transaksi Elektronik  

 
64. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis George Bonaventura Hwang Chor 

Chee yang disampaikan pada 19 Maret yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa tindak pidana penghinaan di Singapura diatur 
dalam KUHP Bab XXI (Cap 224). Tindak pidana penghinaan didefinisikan 
ke dalam s 499 dari KUHP tersebut. Bukti bahwa tindak pidana 
penghinaan yang berlaku di Internet ditemukan dalam 



 

penjelasan 5 dari bagian yang sama yang berbunyi “tindakan 
mempersalahkan dapat dilakukan atau diterbitkan secara tertulis, 

dalam media elektronik, atau media lain”. Tidak terdapat bukti 
ketentuan – ketentuan khusus yang berhubungan dengan tindak 

pidana penghinaan dalam KUHP Singapura 
 
65. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis James William Nolan, Advokat 

Australia, yang disampaikan pada 19 Maret yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa tidak ada hukum di Australia berkenaan 
dengan tindak pidana penghinaan termasuk dalam regulasi di 
Internet yang menciptakan pelanggaran hukum semacam yang 
sekarang ada di Indonesia 

 
66. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis James William Nolan, Advokat 

Australia, yang disampaikan pada 19 Maret yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa regulasi tentang Internet di Australia hanya 
mencakup ketentuan tentang sarana untuk menyampaikan tuntutan 
mengenai isi tertentu suatu Internet dan pembatasan akses terhadap isi 
– isi tertentu di Internet seperti gambaran nyata tentang kegiatan 
seksual, pornografi anak – anak, gambaran sifat kebinatangan (dalam 
seks), bahan yang memuat kekerasan berlebihan atau kekerasan 
seksual, pembelajaran kejahatan secara rinci, kekerasan atau 
penggunaan obat, dan atau bahan untuk menyarankan tindakan teroris 

 
67. Bahwa dengan tidak diberlakukannya prinsip sui generis di negara – 

negara yang tingkat penetrasi internetnya tinggi seperti di Belanda, 
Singapura, dan Australia dan termasuk pula pengaturan yang cukup 
ketat, terkait dengan kemerdekaan berekspresi, di Singapura 
mengandung pertanyaan pokok apakah prinsip serupa dapat berlaku 
pula di Indonesia? 

 
68. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di peradilan umum, kasus Ahmad 

Taufik dan Teguh Santosa, bahwa tindak pidana penghinaan yang 
dilakukan di internet masih mampu dijangkau oleh KUHP 

Indonesia, maka tidak terdapat cukup satu alasanpun tentang perlunya 
pengaturan baru tentang tindak pidana penghinaan dalam UU aquo 

 
69. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas maka dalil 

pemerintah tersebut sangat layak untuk ditolak dan tidak 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI  

 

IV. Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik sangat rawan terhadap potensi 
penyalahgunaan 

 
65. Bahwa Dalam KUHP seperti yang telah di paparkan diatas, telah ada 

banyak penggolongan dan jenis-jenis dari muatan penghinaan dan 
pencemaran nama baik ini. Apabila dihubungkan dengan objeknya 



 

maka terhadap kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam 
beberapa bagian, yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik 

terhadap pejabat negara atau pegawai negeri dan penghinaan 
dan pencemaran nama baik terhadap individu. Apabila 

dihubungkan dengan jenisnya maka penghinaan dapat 
digolongkan ke dalam 5 jenis yaitu menista, fitnah, penghinaan 
ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu. 

 
66. Namun dalam UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik 

tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi 
hukumannya dan juga berdasarkan jenisnya, namun hanya 
disatukan dalam satu tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU aquo. 

 
67. Bahwa dalam doktrin penghinaan, berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung No 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 
1957 yang menyatakan bahwa ”tidak diperlukan adanya animus 
injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina)”, (Vide Bukti P – 
22), sehingga Pasal 27 ayat (3) UU aquo dalam prakteknya tidak akan 
mempertimbangkan “unsur dengan sengaja tersebut” dan ini 
menimbulkan ketidak pastian hukum. 

 
68. Bahwa menurut Satrio, unsur kesengajaan bisa ditafsirkan dari 

perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari 
adanya kehendak untuk menghina in casu penyebarluasan dari 
pernyataan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang 
lain. Hal yang menarik dari unsur kesengajaan ini adalah tindakan 
mengirimkan surat kepada instansi resmi yang isinya menyerang 
nama baik dan kehormatan orang lain sudah diterima sebagai 
bukti adanya unsur kesengajaan untuk menghina, (Vide Bukti P – 
23). 

 
69. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU aquo juga tidak memberikan sebuah syarat 

penting dalam mengatur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik 
tersebut dengan tidak memberikan syarat pembuktian kebenaran 
untuk kepentingan umum. 

 
70. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU aquo juga menyamaratakan seluruh muatan 

penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dengan 
menghilangkan syarat delik aduan sebagai salah satu syarat 

penting dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik 
 
71. Bahwa muatan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut 

dalam Pasal 27 ayat (3) UU aquo tidak menyebutkan secara tegas, pasti 
dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai 
penghinaan. Sebagai akibatnya maka tidak ada kepastian hukum serta 
akan menimbulkan dan mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari 
pihak penguasa, aparat hukum, individu maupun golongan tertentu. 
Perbuatan apa saja yang disyaratkan oleh Pasal 27 ayat (3) UU aquo 



 

yang yang tidak disukai oleh siapapun bisa diklasifikasikan sebagai 
penghinaan yang dianggap melanggar pasal-pasal Penghinaan tersebut 
di atas. Oleh sebab itu, dapat disebut juga sebagai pasal-pasal karet. 

 
72. Bahwa selain pasal-pasal karet tersebut tidak secara pasti menyebutkan 

perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan, juga akan 
mengakibatkan diskriminasi terhadap para tersangkanya oleh 

Aparat Penegak Hukum. Karena aparat penegak hukum juga dapat 
memilih dua undang-undang yang dapat diterapkan secara subjektif. 
Apakah mau menggunakan KUHP yang lebih ringan ancaman 
hukumannya atau Pasal 27 ayat (3) aquo yang justru lebih berat 
ancaman hukumannya 

 
73. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU aquo bersifat "obscuur" (kabur) Adapun 

pengertian "kabur" menurut pendapat Prof Boy Mardjono diukur 
berdasarkan dua patokan: (1) bahwa seseorang tidak dapat memastikan 
apakah perbuatannya dilarang oleh undang-undang; dan (2) bahwa 
"kekaburan" peraturan tersebut menimbulkan penegakan hukum yang 
sewenang-wenang (arbitrary enforcement). Memang rumusan kata-kata 
dalam perundang-undangan hukum pidana sering harus ditafsirkan, dan 
ini merupakan tugas hakim dan para akademisi (termasuk penemuan 
hukum), (Vide Bukti P – 24). 

 
74. Bahwa Pasal 27 ayat (3) aquo tidak mempergunakan pengertian yang 

berkembang dalam masyarakat tentang termasuk Pasal-Pasal 310-321 
(mutatis mutandis) serta tidak mempertimbangkan perkembangan nilai-
nilai sosial dasar (fundamental social values) dalam masyarakat 
demokratik yang modern. 

 
75. Bahwa oleh sebab itu, sudah selayaknya Pasal 27 ayat (3) UU aquo itu 

dihapus, agar rakyat Indonesia menjadi lebih merdeka dalam 
menyampaikan pendapatnya, sesuai dengan amanat Konstitusi. 

 
V. Petitum 

 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis 
Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan 
memutus Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 
11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut : 
 

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian 
undang-undang para pemohon;  

2. Menyatakan materi muatan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945, 

khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), 
Pasal 28, Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), 

Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 G 
ayat (1) UUD 1945;  



 

3. Menyatakan materi muatan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat. 

4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan 
pengujian UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam 

Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga 
puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan  

 

Hormat kami, 
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