
BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

k i l   j di i ti d i li  k i i i i

      aik dalam

      alisasi saat

      encemaran

       kemudahan

       uh dunia.

      ebih besar

       tau Social

       sederhana

       perti Cina,

        ng menjadi

       ersebar di

Indonesia, penghinaan dan pencemaran nama baik terjadi di situs

jejaring sosial seperti facebook, blog, atau dalam bentuk email, seperti

yang menjerat Prita Mulyasari, meskipun pada akhirnya, Prita

Mulyasari diputus bebas. Setelah Mahkamah Konstitusi dalam

putusannya no. 14/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa pasal 310 KUHP

tidak ada masalah dengan kontitusionalitasannya, maka hal yang
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menyangkut masalah penghinaan dan pencemaran nama baik tetap

mengacu dalam pasal 310 KUHP tersebut. Unsur penghinaan dan

pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU no. 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun mengacu pada pasal

310 KUHP. Hal ini terakhir kali juga ditegaskan kembali oleh

M hk h K tit i d l  P t  N  50/PUU VI/2008 atas

       ayat (3) jo.

          rmasi dan

 

        komparasi

     a baik di

      epang, dan

         8 pasal 27

        k di ruang

      rasi untuk

       pkan pada

            nam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Belanda menerapkan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik

sesuai dengan ECHR, Code Penal, Civil Code, dan The European E-

Commerce Directive. Prosedur yang digunakan adalah gugatan.

Menurut ECHR, Libel terhadap perusahaan menimbulkan

pertanggungjawaban kriminal. Sanksi terhadap internet publisher
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adalah menonaktifkan website-nya. Di Jepang, pengaturannya ada di

dalam Civil Code; dan Criminal Code. Prosedur yang digunakan

adalah gugatan. Supreme Court berpegang bahwa partai politik,

perusahaan, dan entitas legal lainnya juga mempunyai reputasi sosial,

sehingga dapat menuntut jika terdapat tendensi Libel terhadapnya.

S k i  dit k  dit j k  d i  blisher yaitu

     . Terakhir

     naan dan

       hapter 31.

     hak untuk

        anksi yang

       ublish the

          practicable

         arty such

           determined

  

II.

Merefleksi dari apa yang telah dikaji dan diuraikan dalam bahasan-

bahasan sebelumnya, terdapat saran-saran yang diharapkan mampu

menjadi solusi atas perdebatan unsur penghinaan dan pencemaran nama

baik .

a. Bahwa untuk menyempurnakan unsur penghinaan dan

pencemaran nama baik, untuk mengurangi penerapan
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