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ABSTRAK 

Berita bohong atau yang sering kita kenal dengan hoax adalah suatu usaha 

untuk menipu pembaca untuk mempercayai sesuatu dan berita itu sengaja dibuat 

oleh pembuatnya dengan tujuan tertentu. Terkait hal tersebut Kementrian 

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi dan memaparkan 

terhitung sejak agustus 2018 hingga April 2019 terdapat peningkatan berita hoax 

yang cukup tinggi dalam berbagai bidang terutama dalam kategori politik 

menjelang pemilu capres dan cawapres 2019. Melihat perbedaan kriteria hoax dari 

perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam, bahwa ketentuan hukum 

yang diterapkan pun juga berbeda. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan  

penulisan skripsi dengan judul “STUDI KOMPARATIF BERITA HOAX 

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA 

ISLAM”.  

Rumusan masalah dalam fokus penelitian ini adalah bagaimana formulasi 

berita hoax sebagai tindak pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana 

islam, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku berita hoax menurut hukum 

pidana positif dan hukum pidana islam kemudian apa persamaan dan perbedaannya. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan komparatif melihat perundang-

undangan (statue approach). Jenis penelitiannya adalah yuridis normative. Sumber 

data diambil secara Primer (Undang-Undang ITE, KUHP, Al-Quran dan Hadist) 

dan Sekunder (Kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan 

dan wawancara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya dapat diketahui dalam hukum 

positif ketentuan terkait rumusan berita hoax sudah diatur dalam pasal 28 ayat (1) 

dan (2) kemudian untuk pertanggungjawaban pidana nya diatur dalam Pasal 45 ayat 

(1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan 

dalam hukum pidana islam (fiqh jinayah) berita bohong dikenal dalam sejarah sirah 

nabawiyah dengan hadis al-ifk (berita bohong) menuduh istri Rasulullah Saw yaitu 

Aisyah r.a yang difitnah telah berbuat zina dengan Shafwan ketika perang, padahal 

sebenarnya Aisyah r.a tertinggal rombongannya dan Shafwan lah yang membantu 

dan menyuruh istri rasulullah tersebut untuk menaiki untanya, tetapi kaum munafik 

malah memfitnah bahwa Aisyah r.a dan Shafwan telah berbuat yang tidak-tidak 

untuk mempengaruhi Nabi Muhammad Saw dan kaum muslimin. Rumusan terkait 

berita hoax sudah diatur dalam Q.S An-Nur ayat 11-19, Q.S Al-Isra ayat 36, dan 

Al-Hujurat ayat 6. Kemudian dilihat klasifikasi tindak pidana dan hukumannya ada 

tiga jenis yaitu jarimah hudud, jarimah qishas diyat dan jarimah ta’zir. Untuk berita 

hoax sendiri masuk dalam kategori jarimah ta’zir yaitu hukumannya ditentukan 

oleh penguasa setempat. Jadi dari penjelasan diatas dapat diketahui ada perbedaan 

mendasar dalam dasar hukum kedua perspektif hukum tersebut. 

Kata Kunci : hoax, hukum pidana positif, hukum pidana islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

   Kebebasan berekspresi merupakan hak dari setiap masyarakat 

Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 

1945 pada Pasal 28 F bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

Walaupun demikian bukan berarti kebebasan berekspresi ini dapat dilakukan tanpa 

ada batasan, melainkan tetap harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan 

harus dapat dipertanggung jawabkan. Jangan sampai kebebasan tersebut malah 

mengarahkan kita untuk melakukan suatu tindakan yang justru mengarah kepada 

kejahatan menyebarkan berita hoax atau perbuatan tidak terpuji lainnya.  

Perkembangan zaman yang sangat pesat menyebabkan banyak hal terjadi 

seperti halnya berkembangnya teknologi dan komunikasi yang begitu maju saat ini 

membuat banyak hal seperti pengetahuan dan informasi sangatlah mudah untuk 

diakses di internet. Dalam hal pemanfaatan sosial media di Indonesia saat ini 

berkembang sangat luas dan begitu cepat, globalisasi telah membuat lahirnya era 

perkembangan teknologi, maka dari itu teknologi informasi memiliki peran penting 

terhadap kemajuan suatu negara. Seiring dengan perkembangan zaman dalam 

kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi memegang peran penting dalam masa 

sekarang maupun masa yang akan mendatang. 
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Selain itu teknologi dan informasi elektronik yang berkembang maju pesat 

saat ini memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari 

masyarakat informasi dunia, mengembangkan perekonomian nasional dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap 

orang untuk mengembangkan dan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi 

semaksimal mungkin dan bertanggung jawab serta memberikan rasa aman, 

keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi 

informasi tersebut. 

Saat ini perkembangan teknologi dan informasi di sisi lain juga telah 

membuat perubahan bagi perilaku manusia, diantaranya berkaitan dengan masalah 

etika salah satunya kasus berita bohong (hoax) yang sudah tidak asing lagi di 

kalangan masyarakat Indonesia, yang telah menyebabkan perpecahan di mana-

mana. Yang terjadi saat ini khususnya di sosial media dan dunia maya lebih banyak 

digunakan untuk menyebarkan berita bohong (hoax) dan juga provokasi karena hal 

tersebut di sisi lain akan mengakitbatkan dampak negatif bahkan mungkin dapat 

menimbulkan kerugian bagi pihak yang terdampak berita bohong tersebut. 

Perkembangan teknologi informasi di dunia nyata dan dunia maya membuat 

media sosial sekarang ini dipenuhi dengan berbagai berita bohong (hoax), 

provokasi, fitnah, sikap intoleran dan anti pancasila. Perkembangan teknologi di era 

globalisasi ini membuat informasi begitu cepat beredar dengan luas. Berita bohong 

atau yang sering kita kenal dengan hoax adalah sesuatu usaha untuk menipu 
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pembaca untuk mempercayai sesuatu dan berita itu sengaja dibuat oleh pembuatnya 

dengan tujuan tertentu, padahal pembuatnya sudah mengetahui bahwa berita 

tersebut adalah palsu. Tujuannya untuk menggiring opini public, menipu seseorang 

atau untuk mengambil keuntungan dari berita bohong tersebut. (Pustakawan, 

Inovasi Layanan Perpurstakaan Dan Fenomena Hoax, 2017) 

Pada tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 

memaparkan menemukan hoax untuk bulan April. Selama bulan tersebut, 

KOMINFO mengidentifikasi ada 486 berita hoax. Total jumlah berita hoax yang 

berhasil didapatkan oleh mesin AIS yang kemudian diidentifikasi, diverifikasi dan 

divalidasi oleh Kominfo menjadi 1.731 berita hoax terhitung sejak bulan Agustus 

2018 sampai dengan April 2019. Dipaparkan oleh Ferdinandus selaku Kepala Biro 

Humas Kementerian Kominfo selama April 2019 tersebut, terdapat 209 berita hoax 

kategori politik. Sehingga total berita hoax kategori politik yang diidentifikasi, 

diverifikasi dan divalidasi oleh Kominfo menjadi 620 berita hoax. Sebagai 

informasi, isu hoax politik ini antara lain berupa kabar bohong yang menyerang 

pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun 

penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Kominfo menemukan jumlah 

konten hoax yang beredar di tengah masyarakat terus meningkat dari bulan ke 

bulan. Adapun penelusuran dari Mesin AIS Kominfo, jumlah berita hoax, kabar 

bohong, berita palsu dan ujaran kebencian terus meningkat menjelang hari 

pencoblosan 17 April 2019. Tidak terhenti di tanggal pencoblosan, jumlah hoax 

juga terus bertambah setelah pemilihan. Dari total 1.731 hoax sejak Agustus 2018 

hingga April 2019 yang diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh Tim AIS 
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Kementerian Kominfo, kategori politik mendominasi di angka 620 item hoax, 

disusul 210 hoax kategori Pemerintahan, kemudian 200 hoax kategori kesehatan, 

kemudian 159 hoax terkait fitnah, 113 hoax terkait kejahatan dan sisanya hoax 

terkait isu agama, bencana alam, mitos, internasional dan isu lainnya. (detik.com, 

01/05/2019). 

Dalam Hukum Positif Indonesia, menyebarluaskan berita hoax melalui media 

sosial termasuk melanggar Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang No 

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisi ancaman pidana bagi 

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

mengakibatkan kerugian bagi individu atau kelompok.  

Kemudian terdapat sanksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong hoax 

bagi yang melanggar dikenakan sanksi Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita 

bohong yang menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan 

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). 

Dalam Hukum Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan 

seseorang atau golongan tertentu (ghibah), apalagi menyebarkan berita yang tidak 

terbukti kebenarannya (fitnah). Islam muncul sebagai agama yang mengajak umat 

manusia berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. 
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Oleh sebab itu, islam senantiasa mengatur nilai norma tertentu pada umatnya 

supaya selalu berperilaku berlandaskan pada tatanan hukum yang ada. Tata aturan 

hukum islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Al-Quran dan 

Hadist. (Choiroh, 2017)  

Dengan demikian, tujuan hukum islam dapat ditegakan untuk melindungi 

lima hal yang disebut dengan maslahah dharuriyyah, yaitu din (agama), nafs (jiwa), 

nasl (keturunan), aql (akal) dan mal (harta). (Munajat, 2004) 

Dalam hal ini Allah SWT berfirman : 

 

 

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. 

Al-Hujurat : 6) 

 Dalam hal ini Allah SWT melarang hamba-hamba Nya yang beriman berjalan 

mengikuti desas-desus. Allah SWT menyuruh kaum mukminin memastikan 

kebenaran berita yang sampai pada mereka. Tidak semua berita yang disampaikan 

itu benar, dan juga tidak semua berita dan informasi yang diucapkan sesuai dengan 

fakta. 
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 Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan menyebarluaskan berita bohong di 

dunia maya dan media sosial dianalogikan dengan jarimah ta’zir, yakni jarimah 

yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara’ namun ditentukan oleh penguasa 

(ulil amri). Hal ini dikarenakan pada zaman Rasulullah belum ada media sosial 

sehingga tindak pidana ini masuk ke dalam tindak pidana modern saat ini. 

Sebenarnya kasus hoax yang melanda di Indonesia akhir-akhir ini bukanlah sesuatu 

yang baru. Jauh sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW sudah beredar 

berita hoax. Hal ini dibuktikan dengan adanya hadis al-ifki dimana hadis ini 

menceritakan tentang kisah istri Nabi Muhammad SAW yang dituduh berzina 

dengan salah satu sahabat Nabi. Kisah tersebut diawali ketika Rasulullah SAW 

bersiap-siap hendak berangkat perang menghadapi Bani Mustaliq. Beliau membuat 

undian untuk istri-istrinya, dan ternyata yang berhak menemani beliau dalam 

perjalanan tersebut adalah ‘Aisyah r.a. Sebelum perjalanan pulang, ‘Aisyah r.a 

kehilangan kalungnya, sehingga ia harus berbalik mencarinya. Sementara itu para 

pengangkat tandu mengira bahwa ‘Aisyah r.a sudah di dalam tandunya. Maka 

berangkatlah mereka tanpa ‘Aisyah r.a. Setelah ‘Aisyah r.a mengetahui tandunya 

sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengharapkan tandu itu akan kembali 

menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat nabi, Safwan pun 

terkejut seraya berucap, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, istri Rasul!” ‘Aisyah 

terbangun, lalu dia persilahkan oleh Safwan mengendarai untanya. Orang-orang 

yang melihat mereka pembicaraanya menurut pendapat masing-masing. Salah satu 

orang yang menyebarkan berita bahwa ‘Aisyah r.a berzina adalah Abdullah bin 

Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah bahwa ‘Aisyah r.a 
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berselingkuh dengan Safwan. Berita ini menyebar dengan cepat di Madinah hingga 

menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin dan kemudian dikenal 

menjadi berita hoax. (Wirdiyana, 2017)   

 Rasulullah SAW sendiri tidak tahu benar tidaknya berita itu sehingga Allah 

SWT menurunkan wahyu-Nya dalam Q.S An-Nur (24) ayat 11, yang berbunyi : 

 

 

 

 

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu 

adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira itu buruk bagi 

kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat 

balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang 

mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab 

yang besar (pula). 

 Dari uraian diatas, dapat dilihat perbedaan berita hoax dilihat dari perspektif 

Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam. Dalam Hukum Positif Indonesia, hoax 

adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik serta ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan 

antar golongan (SARA). Sedangkan hoax dari perspektif Hukum Pidana Islam 
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dianalogikan jarimah ta’zir yang ditentukan oleh penguasa setempat (ulil amri), 

karena masuk kejahatan modern. 

 Melihat perbedaan kriteria hoax dari perspektif  Hukum Pidana Positif dan 

Hukum Pidana Islam, bahwa ketentuan hukum yang diterapkan pun juga berbeda. 

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul 

“Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Positif  Dan Hukum 

Pidana Islam” 

1.2  Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, 

yaitu: 

1. Peran Pemerintah dalam menyikapi pengaruh berita hoax yang terjadi 

di masyarakat. 

2. Kejahatan berita hoax menjelang pemilu 2019. 

3. Jenis hoax dan muatan yang diatur dalam Hukum Positif Indonesia. 

4. Formulasi berita hoax dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. 

5. Ketentuan pidana hoax menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum 

Islam. 

1.3  Pembatasan Masalah 

   Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batas 

atau ruang lingkup persoalan yang akan dikadi dalam penelitian ini agar 
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skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatas 

permasalahan yang akan dibahas yaitu : 

1. Alasan berita hoax sebagai tindak pidana dalam perspektif Hukum Positif 

dan Hukum Islam.  

2. Penetapan ketentuan pidana pelaku penyebar berita hoax dalam perspektif 

Hukum Pidana Positif. 

3. Penetapan sanksi pelaku penyebar berita hoax dalam perspektif Hukum 

Pidana Islam. 

1.4  Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Formulasi Berita Hoax Sebagai Tindak Pidana Menurut 

Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam ? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Berita Hoax Menurut 

Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam ? 

3. Apakah Persamaan dan Perbedaan Formulasi Serta 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Berita Hoax Menurut Hukum 

Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam ? 

1.5  Tujuan Penelitian 

  Dalam suatu penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan 

maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Tujuan Obyektif : 

a. Untuk mengetahui formulasi berita hoax sebagai tindak pidana menurut 

hukum pidana positif dan hukum pidana islam. 

b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku berita hoax 

menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. 

c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan formulasi serta 

pertanggungjawaban pidana pelaku berita hoax menurut hukum pidana 

positif dan hukum pidana islam. 

2. Tujuan Subjektif : 

a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 

menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi 

persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di 

bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Magelang 

b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 

praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. 

c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum. 

1.6  Manfaat Penelitian 

   Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

didapat dari penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.  

b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana 

tentang studi komparatif berita hoax dari perpekif hukum pidana 

positif dan hukum pidana islam. 

c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian 

yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya 

2. Manfaat Praktis  

a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan 

pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh; dan  

b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak 

hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang 

diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

  Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik 

penelitian yaitu mengenai komparasi berita hoax dari perspektif Hukum 

Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Penelitian-penelitian tersebut dapat 

dikategorikan sebagai berikut  

  Yang pertama adalah penelitian skripsi yang berjudul Hoax Dalam 

Pandangan Al-Quran. Penelitian yang dilakukan oleh Salwa Sofia Wirdiyana. 

Merupakan salah satu referensi dalam proposal skripsi ini. Penelitian yang 

dilakukan oleh Salwa Sofia Wirdiyana tersebut hanya membahas hoax dalam 

pandangan Al-Quran saja dan rumusan masalah yang dibahas terkait dengan 

kriteria hoax menurut Al-Quran kemudian bagaimana penafsiran ayat-ayat 

tentang hoax dan apa solusi Al-Quran terhadap problematika hoax, perbedaan 

dengan penelitian yang saya buat adalah fokus mengkaji perspektif hoax 

dalam dua perspektif yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana islam. 

  Yang kedua adalah penelitian yang berjudul Hoax Dalam Perspektif 

Hukum Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan oleh Tansah Rahmatullah. 

Topik pembahasan dalam penelitian tersebut membahas terkait dengan hoax 

dalam perspektif hukum Indonesia jadi bisa secara luas pembahasan 

hukumnya kemudian rumusan masalahnya terkait dengan bagaimana 
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pengaturan hoax dalam hukum Indonesia dan bagaimana pula 

pertanggungjawaban hukumnya. Perbedaan dengan skripsi saya adalah 

terletak pada fokus pembahasannya, skripsi saya hanya spesifik membahas 

perspektif hoax dalam dua pandangan hukum yaitu hukum positif dan islam. 

  Kemudian ketiga adalah penelitian skripsi yang berjudul Sanksi 

Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang No. 

19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam. Penelitian tersebut dilakukan oleh 

Mia Rizki Zulfiana. Skripsi tersebut membahas tentang sanksi terhadap 

pelaku penyebar ujaran kebencian saja menurut Undang-Undang No. 19 

Tahun 2016 kemudian rumusan masalahnya terkait dengan bagaimana sanksi 

terhadap pelaku ujaran kebencian menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 

2016 tentang ITE dan bagaimana sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian 

menurut hukum pidana islam. Perbedaan dengan skripsi saya adalah 

membahas formulasi dan pertanggungjawaban pidana hoax dari hukum 

pidana positif dan hukum pidana islam. 

  Kemudian yang keempat adalah penelitian jurnal yang berjudul 

Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Fenomena “Hoax di Kalangan Remaja 

Milenial (Studi di SMAN 1, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta). 

Penelitian tersebut dilakukan Dyaloka Puspita Ningrum. Perbedaan dengan 

skripsi saya adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Dyaloka Puspita 

Ningrum tersebut fokus membahas tentang studi di SMAN 1 Kecamatan 

Pleret, Bantul, Yogyakarta terkait pemanfaatan media sosial terhadap 

fenomena hoax di kalangan remaja milineal kemudian bagaimana pemuda 
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untuk lebih proaktif mengajak masyarakat untuk cerdas dan bijak 

menggunakan platform media sosial, sedangkan skripsi saya fokus membahas 

studi komparatif berita hoax yang hanya membahas teori terkait perspektif 

hoax dalam hukum positif dan islam. 

  Kemudian yang Kelima adalah penelitian yang berjudul Ujaran 

Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih: (Studi Kasus Pada Pemilihan 

Presiden 2019 di Indonesia). Penelitian tersebut dilakukan oleh Ferdinand 

Eskol Tiar Sirait dan fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah 

penelitian yang mencari fakta bahwasanya menunjukan adanya kampanye 

hitam ujaran kebencian dan berita bohong yang menyerang kedua pasangan 

calon pada pilplres 2019.  Perbedaan dengan skripsi saya adalah jika 

penelitian yang dilakukan Ferdinand Eskol Tiar Sirait tersebut fokus 

membahas studi kasus pada pemilihan presiden 2019 di Indonesia yang 

terkait dengan ujaran kebencian, hoax dan perilaku memilih, sedangkan 

skripsi saya fokus membahas terkait dengan teori tentang studi komparatif 

berita hoax dari perspektif dua hukum yaitu hukum pidana positif dan islam. 

2.2 Landasan Teori 

  Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan 

seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. 

Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu 

sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono (2010:54) 

  Dalam penelitian ini dianalisa hukuman pidana berita hoax menurut 

pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam menggunakan 



15 
 
 

teori perbandingan. Ilmu-ilmu lain seperti ilmu interdisipliner diperlukan, hal 

ini bertujuan untuk memperluas pandangan terhadap suatu masalah.  

  Dari sudut pandang sosiologis, apa yang perlu dilakukan dalam 

penyusunan perundang-undangan adalah mengupayakan bagaimana 

ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalamnya dapat dikenal, dimengerti 

dan pada akhirnya ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Tercapainya tujuan 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor intern maupun ekstern dari sistem 

hukum. Faktor intern dalam sistem hukum yang berpengaruh dalam upaya 

efektifikasi perundang-undangan nasional, termasuk yang merupakan 

implementasi. 

  Teori yang digunakan sebagai landasan adalah comparative law 

yakni teori perbandingan hukum. Dalam bukunya Penelitian Hukum, Peter 

Mahmud menjelaskan bahwa studi perbandingan hukum merupakan kegiatan 

untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau 

hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Cara 

demikian bermanfaat untuk penyingkapan perbedaan pandangan untuk 

dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-

undangan. Pada penelitian ini pendekatan dilakukan melalui 

memperbandingkannya perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana 

Islam terhadap sanksi pidana berita hoax. Untuk memperbandingkan kedua 

perspektif tersebut maka diperlukan sumber hukum yakni peraturan 

perundang-undangan dan Al-Qur’an serta literasi lain yang mendukung. 
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Sehingga dalam penelitian ini dapat diungkapkan hasil berupa perbedaan dan 

persamaan. (Peter Mahmud (2011:95) 

  Kemudian menurut Prof. Dr.Sunarjati Hartono, memberikan definisi 

perbandingan hukum sebagai suatu metode penyelidikan bukan cabang ilmu 

hukum, sebagaimana sering menjadi anggapan sementara orang. Metode 

yang dipergunakan ialah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum 

(legal institution) dari satu sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum 

yang lain yang kurang lebih sama dari sistim hukum yang lain. Dengan 

melakukan perbandingan hukum tersebut, maka dapat ditemukan unsur-unsur 

yang merupakan persamaan, sekaligus dapat diungkapkan perbedaannya. 

(Hartono, 2000) 

  Kenyataannya, hukum bukan disiplin yang steril dan self contained. 

Hukum berasal dari masyarakat dan berlaku di dalam masyarakat. Serta, 

hukum berasal dari kalam Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran dan 

hadist. Dengan demikian, penerapan dan penegakan hukum tidak bebas dari 

pengaruh faktor-faktor kemasyarakatan. Kegiatan analisis dan 

memperbandingkan dua sistem hukum ini dilakukan melalui studi 

kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum 

primer (peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana 

berita hoax dan ketentuan yang berasal dari Al-Quran) dan sekunder (buku-

buku serta wawancara). Untuk mempertajam analisis, penelitian ini di 

dilakukan dengan menggali informasi dan mengumpulkan data dari studi 

kepustakaan yang telah dikaji dari para akademisi maupun praktisi. 
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2.3 Landasan Konseptual 

2.3.1 Berita Hoax Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif 

1. Pengertian Hoax 

Kemajuan pesat teknologi dan komunikasi global 

berdampak pada kebebasan di media sosial secara online. 

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang dengan 

sangat luas dan luar biasa. Perkembanga teknologi di era sekarang 

ini membuat informasi begitu cepat beredar luas. Keberadaan 

media sosial lah yang membuat semua menjadi serba cepat dan 

instan. 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para 

penggunanya bisa dengan mudah berpastisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan 

dunia virtual. Media sosial memang menjadi tempat untuk 

mengekspresikan dari bagi penggunanya. Media sosial juga 

memberikan kebebasan apakah media sosial tersebut digunakan 

untuk hal positif atau negatif. (Maskun, 2017) 

Tetapi kebebasan tersebut sering kali digunakan untuk 

melakukan kejahatan yang disebut dengan cyber crime atau segala 

macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal 

dan/atau kriminal berteknologi tinggi denga mmenyalahgunakan 

kemudahan teknologi. Seperti penipuan online, pornografi, 
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mernyebar fitnah atau berita bohong atau hoax, pemalsuan cek, dan 

sebagainya. (Masyrofah, 2013) 

Menurut Indra Safitri kejahatan dunia maya adalah jenis 

kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi 

informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat 

dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada 

tingkat keamanan yang tinggi dan kreadibilitas dari sebuah 

informasi yang di sampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. 

Yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah salah satu 

dari cyber crime yaitu berita hoax atau penyebaran berita bohong 

karena hal ini tentu sangat memprihatinkan. Karena tak sedikit 

berita-berita bohong (hoax) digunakan untuk membentuk opini 

publik yang mengarah pada terjadinya kehebohan, ketidakpastian 

informasi, dan ketakutan. Ia kemudian menyebar melalui surat 

kabar, radio, televisi, dan internet. Penyebaran hoax pun dilakukan 

dengan berbagai alasan, seperti humor, pemasaran, seni, hiburan, 

aktivisme, pendidikan, dan lain sebagainya. (Maulana, 2017) 

Berikut ini adalah beberapa pengertian berita hoax menurut 

bahasa dan istilah : 

a) Hoax Menurut Bahasa   

Pengertian hoax sendiri adalah kata hoax berasal dari 

“hocus pocus” yang aslinya adalah bahasa Latin “hoc est 

corpus”, artinya “ini adalah tubuh”. Kata ini biasa 
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digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah 

benar, padahal belum tentu benar. (Nasution, 2017) 

b) Hoax Menurut Istilah 

Dipahami  juga dengan “to deceive someone by 

making them believe something which has been 

maliciously or mis-chievously fabricated” (memperdaya 

beberapa orang dengan membuat mereka percaya sesuatu 

yang telah dipalsukan). Sedangkan dalam bentuk kata 

benda, hoax diartikan sebagai “trick played on somebody 

for a joke” (bermain tipu muslihat dengan orang lain untuk 

bercanda) atau “anything deliberately intended to deceive 

or trick” (apapun yang dengan sengaja dimaksudkan untuk 

menipu orang lain). (Wiktionary, 2019) 

Menurut Tim Kelas Menulis Pustakawan Surakarta 

hoax adalah sesuatu usaha untuk menipu pembaca untuk 

mempercayai sesuatu, dan berita itu sengaja dibuat oleh 

pembuatnya dengan tujuan tertentu, padahal pembutnya 

sudah mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu. 

(Pustakawan, Inovasi Pelayanan Perpustakaan Dan 

Fenomena Hoax, 2017) 

Jadi secara umum dapat disimpulkan pengertian hoax 

adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi 

dibuat seolah-olah informasi itu benar dengan tujuan 
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membentuk opini publik, menipu seseorang atau untuk 

mengambil keuntungan pribadi dari hoax tersebut. Hoax 

merupakan salah satu bentuk Cyber Crime yang 

kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun 

berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. 

Berbagai new media seperti whatsapp, instagram, 

facebook, line dan sebagainya merupakan sarana atau 

media bagi seseorang ataupun berbagai pihak dalam 

menyampaikan aspirasi pikirannya, pendapatnya ataupun 

sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai informasi. 

Disitulah new media ini merupakan tempat terbaik untuk 

menyebar luaskan berita-berita yang tidak benar atau hoax 

karena new media ini dinilai sangat mudah cara 

pengoprasiannya. Penyebaran hoax atau berita bohong ini 

dapat melalui broadcast atau penyebaran link dan lain 

sebagainya yang dapat merugikan berbagai pihak. 

(Hamzah, 2015) 

Jadi kesimpulannya new media adalah sarana 

perantara penyampaian media yang baru seperti yang kita 

gunakan untuk berkomunikasi sekarang ini, jika tidak bijak 

menggunakannya maka yang akan timbul adalah masalah, 

seperti berita hoax, provokasi, dan lain sebagainya. Dan 

sekarang ini sudah ada Undang-undang yang mengatur 
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tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini 

mengatur tentang segala bentuk kejahatan yang berkaitan 

dengan ITE maka harus bijak dalam berkomunikasi dengan 

media sosial karena jika salah maka akan di jerat dan 

dipidana menggunakan Undang-undang ini. 

2. Ciri-Ciri Berita Hoax : 

Sebagai masyarakat yang paham teknologi dalam 

menyikapi berita kita juga harus dapat menyaring berita itu benar 

atau bohong budayakan untuk membaca terlebih dahulu. 

Sebenarnya hoax dapat kita kenali dengan memperhatikan ciri-

cirinya sebagai berikut : 

a) Adanya permintaan supaya berita atau pesan tersebut di 

kirimkan kepada orang lain seperti kalimat “kirimkan ini ke 

setiap orang yang anda kenal”. Semakin mendesak 

permintaannya, semakin mencurigakan pesan tersebut.   

b) Penggunaan tata bahasa yang kurang sempurna seperti 

penggunaan huruf besar yang tidak tepat, kumpulan tanda seru 

yang belebihan, dan gaya bahasanya yang terlalu berempati.   

c) Berita atau pesan tersebut tidak dirilis dalam pemberitaan lain 

sebelumnya. Berita seperti ini patut dicurigai sebagai hoax 
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karena tidak adanya sumber lain yang mendudukung 

kebenarannya. 

d) Adanya ketidak konsistenan, tidak logis, bertentangan degan 

akal sehat dan klaim palsu yang menyolok.   

e) Hoax biasanya tidak menyebutkan kenyataan yang dapat 

dibuktikan walaupun terhubung ke website dengan info yg 

menguatkan.   

f) Pesan berantai yang diterima (seperti: pesan yang di-forward 

berulang kali sebelum sampai ke anda) lebih cenderung palsu.   

g) Pembuat hoax biasanya mencoba segala cara untuk membuat 

dusta mereka dapat dipercaya, contoh menghubungkannya 

dengan sumber resmi (padahal tidak ada sumber yang pasti atau 

justifikasi). 

3. Jenis - jenis Berita Hoax :  

Hoax atau berita bohong memiliki berbagai jenis, berikut 

ini adalah jenis-jenisnya : 

a) Fake News adalah berita yang berusaha menggantikan berita 

yang asli. Tujuannya adalah untuk memalsukan atau 

memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Biasanya 

penulis menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori 

persekongkolan, semakin berita itu aneh semakin baik pula 

menurutnya. 
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b) Clickbait atau yang sering dikenal dengan tautan jebakan. 

Tautan ini diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan 

tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten 

dalam tautan ini sesuai fakta namun dibuat berlebihan atau 

dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca. 

c) Confirmation bias atau konfirmasi menyimpang ini adalah 

kecenderungan bagi orang-orang untuk mencari bukti yang 

mendukung pendapat atau kepercayaan serta mengabaikan 

bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya. Kesalahan pemikiran 

ini menyebabkan penarikan kesimpulan yang salah dan 

merintangi pembelajaran yang efektif. 

d) Miss information adalah informasi yang salah atau tidak akurat, 

terutama yang ditujukan untuk menipu.  

e) Satire adalah sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, 

hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang 

sedang hangat. Berita satire dapat dijumpai di pertunjukan 

televisi.  

f) Post-truth atau pasca kebenaran adalah kejadian dimana emosi 

lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.  

g) Propaganda adalah aktifitas menyebarluaskan informasi, fakta, 

argumen, gosip, setengah kebenaran atau bahkan kebohongan 

untuk mempengaruhi opini publik. (Rahadi, 2017) 
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4. Tujuan Penyebar Hoax 

a) Artikel berita yang menarik menjadi viral di media sosial 

sehingga dapat menarik iklan dan penyedia berita untuk 

mendapatkan pendapatan melalui situs asalnya. Ini tampaknya 

telah menjadi faktor utama sebagian besar produsen untuk 

mencari keuntungan dari adanya berita hoax yang memang 

dibuat dengan sengaja.  

b) Beberapa penyedia berita hoax berusaha untuk mendukung 

ideologi yang diusung-nya dengan menyerang kelompok oposisi 

yang menjadi rivalnya. Misalnya, penyedia berita sayap kanan 

mengidentifikasi dirinya sebagai sayap kiri dan ingin 

mempermalukan orang-orang di sayap kanan dengan 

menyebarkan berita-berita hoax. (Maulana, Kitab Suci dan Hoax 

: Pandangan Al-Qur'an dalam Menyikapi Berita Bohong, 2017) 

5. Dampak yang Timbul Akibar Berita Hoax : 

a) Generasi muda bisa tersita waktunya. 

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara 

mengatakan bahwa berita hoax di media sosial bisa berdampak 

buruk bagi generasi muda. Produktivitas anak muda bisa tersita 

karena seringnya menggunakan media sosial. "Jangan sampai 

perhatian kita terhadap keluarga dan orang sekitar menjadi 

berkurang" kata Rudiantara sebagaimana dikutip brilio.net dari 

laman Kominfo. 
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b) Memicu Perpecahan. 

Berita hoax seringkali bermuatan isu SARA. Kelompok 

Saracen juga bermain di tema ini. Mereka bisa menyebarkan 

konten konten bernada SARA. Alhasil, masyarakat akan 

terpecah belah karenanya. Masyarakat tidak bisa membedakan 

isu mana yang benar dan hoax. Menteri Agama Lukman Hakim 

Saifuddin pernah mengatakan bahwa persatuan Indonesia tidak 

boleh goyah hanya karena provokasi dan hasutan. 

c) Menurunkan Reputasi Pihak yang Dirugikan. 

Berita hoax seringkali menjatuhkan pihak tertentu. 

Dengan banyaknya berita hoax, pihak yang dirugikan akan 

kesulitan untuk melakukan klarifikasii Kemendikbud dari 

twitternya @Kemendikbud mengatakan bahwa pelaku kejahatan 

bisa menurunkan status sosial dari objek berita hoax tersebut. 

Berita hoax juga bisa digunakan untuk mengalahkan kelompok 

tertentu dalam politik seperti pada saat Pilkada. 

d) Menguntukan Pihak Tertentu 

Kasus kelompok pembuat berita profesional Saracen 

merupakan bukti nyata bahwa bisnis hoax menggiurkan. Motif 

ekonomi bisa menjadi alasan penyebaran berita hoax. Dilansir 

dari merdeka.com, Kasubag Ops Satgas Patroli Siber Bareskrim 

Polri AKBP Susatyo Purnomo mengatakan bahwa nominal yang 
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diterima oleh kelompok ini bisa mencapai Rp 100 juta setiap 

proyek. 

e) Berita hoax membuat fakta tidak lagi bisa dipercaya. 

Dengan semakin viralnya berita hoax, fakta sebenarnya 

malah bisa dicap sebagai berita hoax. Dengan ini masyarakat 

bisa kebingungan tentang fakta mana yang harus dipercaya. 

Dilansir dari website resmi Kominfo, Juru Bicara Presiden Johan 

Budi menegaskan bahwa berita bohong harus dilawan. "Fungsi 

humas adalah merespons tuduhan atau finah tak benar," ujarnya. 

Johan juga berpesan agar komunikasi dilakukan dengan tepat 

dan jelas. Berita hoax bisa muncul dari komunikasi yang kurang 

tepat dan bisa membuat persepsi masyarakat menjadi buruk. 

(Brilio, 2019) 

2.3.2 Berita Hoax Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam 

  Dalam Islam kegiatan berkomunikasi dan dalam 

menyebarkan sebuah informasi harus menggunakan etika yang 

baik dan benar, tidak boleh melebihkan, tidak mengurangi, dan 

tidak memutar balikan dari fakta yang sebenarnya. Harus sesuai 

dengan kosep kejujuran (Shiddiq) yang menurut bahasa shaddaqa 

berarti benar, jujur, dapat dipercaya, ikhlas, tulus, keutamaan 

kebaikan, dan kesungguhan. Perintah Allah SWT  kepada hamba-

Nya untuk berbuat jujur, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-

Isra‟ ayat 53 yang berbunyi : 
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”Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya 

syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi 

manusia.” 

Rasulullah Saw bersabda, “Allah mengasihi seseorang yang 

jujur (benar) lidahnya, mengurangi caci makinya, membiasakan 

lidahnya untuk menempuh jalan yang benar, dan tidak 

membiasakan lidahnya untuk mengatakan sesuatu yang fasik 

(rusak).  

Jika seseorang memiliki sifat shiddiq ini, banyak keutamaan 

yang dapat ia peroleh. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Membawa Kebaikan, 

2. Memperoleh derajat yang tingi di sisi Allah SWT, 

3. Memperoleh ampunan dan pahala, 

4. Membawa ketenangan batin, 

5. Memperoleh surga, 

6. Merupakan ciri-ciri orang mukmin. (Husna, 2009) 
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Segala jenis pembohongan, baik pembohongan yang 

ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, 

organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan 

untuk membentuk opini publik atau propokasi serta kepentingan 

politik tentu dilarang  karena perbuatan tersebut adalah kadzib 

(pendusta) lawan kata dari shiddiq (jujur). Seorang pendusta akan 

mudah mengatakan ketidakbenaran karena terbiasa berbohong. 

Tidak menyesal saat perilakunya melanggar perintah Allah  SWT 

dan Rasul-Nya karena tebiasa berbuat bohong ancamannya adalah 

mendapat dosa dan azab yang keji.  (Husna, 2009) 

Untuk bisa memahami cyber crime dalam perspektif hukum 

pidana Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi 

tindak pidana di dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya 

hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qisash diyat, dan ta‟zir. 

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan 

ancamannya di tentukan oleh nash, jarimah qisash diyat adalah 

perbuatan yang diancam dengan hukuman qisash (pembalasan 

setimpal) dan diyat (ganti rugi), jarimah ta‟zir adalah bentuk 

hukuman yang tidak di sebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh 

syara‟ dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim. (Masyrofah, 

2013) 
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 Hoax dalam Islam di istilahkan dengan al-ifk yang 

mengandung pengertian mengada-ada, berita palsu, gossip (Amir, 

1999). Hoax sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Fenomena 

ini dalam Islam adalah hasil rekayasa dari orang-orang yang dengki 

terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha menyulut api fitnah 

dikalangan kaum muslimin dan membakar semangat yang 

mempunyai ghirah tinggi terhadap Islam, sehingga banyak orang 

awam yang termakan dan dipermainkan oleh suatu berita atau 

informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Namun, seorang muslim yang berpegang teguh pada Al-Qur‟an 

dan Sunnah tidak akan terpengaruh api fitnah yang dibuat oleh 

orang-orang yang membenci Islam. (Nasution, 2017) 

 Berita hoax  atau berita bohong yang menimpa istri 

Rasulullah Saw. Diceritakan bahwa berita bohong ini mengenai 

istri Rasulullah Saw. ‟Aisyah r.a. Ummul Mukminin, setelah 

perang dengan Bani Musthaliq pada bulan Sya‟ban 5 H. 

Peperangan itu diikuti kaum munafik dan turut pula ‟Aisyah r.a. 

dengan Nabi Saw. berdasarkan undian yang diadakan diantara istri-

istri beliau. Dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka 

berhenti pada suatu tempat. ‟Aisyah r.a. keluar dari sekedupnya 

untuk suatu keperluan, lalu kembali. Tiba-tiba ia merasa kalungnya 

hilang, lalu pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan 

berangkat dengan persangkaan bahwa ‟Aisyah r.a. masih di dalam 
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sekedupnya. Setelah ‟Aisyah r.a. mengetahui sekedupnya sudah 

berangkat, ia duduk di tempatnya dan berharap sekedup itu akan 

kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang 

shahabat Nabi, Shafwan bin Mu‟aththal. Ia menemukan seseorang 

tengah tidur sendirian. Shafwan pun terkejut seraya berucap, “Innā 

lillāhi wa innā ilaihi rāji‟ūn, istri Rasul!” ‟Aisyah r.a. terbangun. 

Lalu dipersilakan oleh Shafwan mengendarai untanya. Shafwan 

berjalan menuntun unta hingga tiba di Medinah. Orang-orang yang 

melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-

masing. Mulailah timbul desas-desus dan kaum munafik 

membesar-besarkannya. Maka fitnah atas ‟Aisyah r.a. itu pun 

bertambah luas, hingga menimbulkan keguncangan di kalangan 

kaum Muslimin. (Al-Qur’an Offline Al-Kalam, 2019) 

 Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sirah nabawiyah dengan 

hadis al-ifk (berita bohong) yang disebarkan oleh orang-orang 

munafik. Peristiwa ini merupakan bentuk hoax karena terdapat 

pembohongan dalam pemberitaannya. Menuduh istri Nabi Saw 

„Aisyah telah berbuat zina dengan Shafwan ketika perang, padahal 

berita itu adalah berita bohong karena pada kenyataannya „Aisyah 

tertinggal rombongannya dan Shafwan lah yang membantu dan 

menyuruh „Aisyah untuk menaiki untanya. Tetapi kaum munafik 

malah menfitnah bahwa „Aisyah dan Shafwan telah berbuat yang 

tidak-tidak untuk mempengaruhi Nabi Saw dan kaum Muslimin. 
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Di antara penyebar berita hoax ini adalah tokoh munafik Madinah 

yang bernama Ubai bin Salul. Kaum Muslimin pun terbawa arus, 

bahkan Hasan bin Tsabit, Mitsthah bin Utsatsah, dan Hamnah binti 

Jahsy ikut menyebarluaskannya. Perbuatannya ini hampir saja 

membuat keluarga Nabi Saw berantakan, tetapi dengan kekuasaan 

Allah Swt. „Aisyah mendapatkan kebenaran dan terhindar dari 

berita hoax itu. (Irfan, 2016) 

 Berbicara tentang etika berkomunikasi di dunia nyata dan di 

dunia maya dan agar terhindar dari berita bohong atau sebagai 

penyebarnya maka Islam mengarahkan perilaku berkomunikasi 

secara santun, jujur dan tidak merugikan orang lain. Berikut ini 

adalah prinsip berkomunikasi dalam Islam agar terhindar dari 

komunikasi yang berbasis hoax diantaranya (Hefni, 2015) adalah   

a. Prinsip Iklhas 

Merupakan prinsip mendasar dalam berkomunikasi 

Islam. Suatu pesan tidak akan berdampak positif kepada 

komunikan jika di terima dengan hati yang tidak ikhlas. 

Tidak ikhlas menerima atau menyampaikan pesan artinya 

tidak sucinya menerima atau menyampaikan suatu pesan. 

Dalam Islam telah ditetapkan bahwa segala perbuatan harus 

di niatkan lillahita‟ala. 

b. Prinsip Pahala dan Dosa 
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Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pesan yang 

disampaikan mengandung konsekuensi pahala dan dosa. 

Lisan atau komunikasi lewat tulisan memiliki peran kunci 

dalam berkomunikasi, akan membawa pada kesuksesan dan 

kehancuran. Agar lisan tidak menjadi alat pengumpul dosa 

tetapi memproduksi pahala maka Islam membimbing 

umatnya. 

c. Prinsip Kejujuran 

Lisan dapat membunuh karakter seseorang. Bahkan 

dapat merusak hubungan suami istri, persaudaraan, bahkan 

dapat menumpah darah. Karena itu kejujuran dalam 

komunikasi adalah prinsip dasar dalam komunikasi Islam. 

Bentuk kejujuran dalam komunikasi adalah tidak memutar 

balikkan fakta dan tidak berdusta. 

d. Prinsip Kebersihan 

Islam menekankan kebersihan dalam segala hal, 

termasuk dalam menyampaikan pesan. Pesan yang baik 

akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi yang 

menerimanya. Sedangkan pesan yang sarkatis, jorok, adu 

domba, umpatan dan sebagainya, akan berdampak pada 

keruhnya hati. 
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e. Prinsip Privacy 

Prinsip ini menitik beratkan pada setiap manusia 

memiliki hak atas ruang privasi yang tidak boleh di ungkap 

di ruang publik. Allah melarang orang beriman untuk 

mencari-cari informasi tentang masalahmasalah yang masuk 

pada ruang privasi seseorang. Istilah yang di gunakan Al-

Qur‟an adalah “tajassus” sebagaimana dalam QS. Al-

Hujurat (49):12). 

Eksistensi dari prinsip berkomunikasi dalam 

perspektif hukum Islam inilah yang harus dibumikan sebagai 

bagian dari akhlak yang harus dimiliki  oleh setiap umat 

muslim. Keluarga dapat mengambil peran untuk 

penanamanan akhlak tersebut. Sehingga ketika menerima 

atau menyampaikan informasi di dunia maya, bukan 

berlandaskan kebohongan, namun seorang muslim tetap 

mengedepankan kebenaran, kedamaian dan keselamatan 

untuk memperoleh komunuikasi yang lebih berkualitas. 

(Hefni, 2015) 

Peristiwa penyebaran berita bohong atau hoax akan 

mudah diredam, jika kaum muslimin memiliki arah efektif 

dalam menghadapi persoalan seperti ini. Beberapa cara 

untuk menghadapi persoalan tersebut adalah :  
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1. Tabayyun (Konfirmasi) 

  Allah selalu mengajarkan untuk selalu konfirmasi. 

Seperti firman Allah pada Q.S. Al-Hujurat ayat 6. Yang 

dimaksud dengan tabbayun adalah memeriksa dengan teliti 

dan yang dimaksud dengan tabayyun adalah berhati-barhati 

dan tidak tergesa-gesa, melihat dengan keilmuan yang dalam 

terhadap sebuah peristiwa dan kabar yang datang, sampai 

menjadi jelas dan terang baginya. (Afrilia, 2018) 

2. Zhan (Prasangka) 

  Kadang isi informasi yang kitaterima mengandung 

prasangka jika kabar itu benar maka itu ghibah 

(membicarakan orang lain /menggunjing), jika kabar itu 

salah maka itu fitnah. Tak ada pilihan maka dari itu jangan 

ikut menyebar luaskan. Sesui firman Allah dalam Q.S An-

Najm ayat 28 tentang prasangka atau dugaan. 

 

Bunyi Q.S An-Najm ayat 28 : 

 

 

“Dan mereka tidak mempunyai ilmi tentang itu. Mereka tidak 

lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan 

itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.” 
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Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa umat Islam dilarang 

mengikuti prasangka yang tidak baik. Karena prasangka itu 

tidak ada manfaatnya justru jika berprasangka buruk akan 

mengakibatkan hal yang tidak baik pula bahkan Allah Swt 

mengazabnya. 

3. Bicara yang baik atau diam 

 Takwa itu seperti orang yang berjalan diantara duri-

duri, jadi selalu hati-hati agar tidak menginjak duri itu. 

Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap informasi, 

tidak asal percay dan bepikir seribu kali sebelum 

menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan mengirim 

semua informasi yang kita lihat dan dengar, maka menurut 

Rasulullah kita ini termasuk pendusta cukuplah seserang itu 

dikatakan sebagai pendusta kalau ia menceritakan semua 

yang ia dengar dan lihat (Hadits Riwayat Muslim). 

(Pustakawan, Inovasi Layanan Perpurstakaan Dan Fenomena 

Hoax, 2017) 

 Sebelum menyebarkan berita atau informasi pikirlah 

terlebih dahulu tentang beberapa hal sebagai berikut :  

a. Apakah berita ini benar ? Apakah saya sudah 

 mengkonfirmasi kebenaran berita ini ?  

b. Apakah ini fakta atau prasangka ?  
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c. Jika berita ini fakta dan benar apakah saya perlu 

menyebarluaskan? Apakah ada orang yang tersakiti 

karena berita ini ?  

d. Apakah berita ini memberikan kebaikan atau justru 

menyulut permusuhan ? 

  Maka berhati-hatilah dengan informasi atau berita, 

karena informasi dapat membuat hidup kita mudah, tetapi 

juga dapat membuat hidup kita celaka. (Pustakawan, Inovasi 

Layanan Perpurstakaan Dan Fenomena Hoax, 2017) 

  Dalam etika komunikasi Islam Rasulullah SAW 

melarang umatnya untuk:  

a. Tahasud, maksudnya hasad (dengki). Artinya, usaha 

menginkari  nikmat yang diberikan Allah kepada 

seseorang, atau memiliki keyakinan bahwa seseorang 

tidak pantas mndapatkan nikmat yang didapat sehingga 

dihatinya tertanam rasa untuk mengingkari dan 

mencemooh nikmat tersebut dan juga mengajak orang lain 

untuk mengingkarinya.  

b. Tanajus, atinya usaha untuk menipu atau mengakali serta 

tindakan curang dalam berbagai dimensi pergaulan 

(kegiatan sosial).  



37 
 
 

c. Saling membenci, diharamkan sesama muslim untuk 

saling membenci. Termasuk perkataan dan perbuatan 

yang dapat melahirkan kebencian kepada orang lain 

seperti menghujat atau provokasi.  

d. Tadabur, artinya membelakangi, dalam pergaulan berarti 

memutuskan silaturahmi. Diharamkan bagi muslim untuk 

berusaha memutus silaturahmi, baik dengan ucapan 

maupun tindakan.  

e. Tidak menzalimi (menganiaya). Zalim artinya meletakkan 

sesuatu bukan pada tempat yang semestinya atau hak yang 

sebenarnya. Perbuatan ini dapat terjadi pada harta, nama 

baik, dan jiwa. Misalnya ghibah dan fitnah 

(membicarakan kejelekan orang lain).  

f. Jangan menuduh berbohong,  jika ada yang memberi 

berita kepada kita jangan langsung menuduh ia berbohong 

sebelum ada buktinya.  

g. Tidak menghina, diharamkan seorang muslim mengina 

sesama muslim, apakah karena keturunannya, 

kebodohannya, karena daerahnya atau karena alasan 

apapun. Islam datang untuk mengangkat derajat manusia 

dan tidak menghinakannya. (Taufik, 2012) 
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2.4 Kerangka Berfikir 

1. Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam  

Pengertian hukum pidana menurut Simons adalah semua tindakan 

tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh negara 

atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut 

diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan 

yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.  

Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut :  

a. Berdasarkan wilayah berlakunya, ada dua yaitu pidana umum dan pidana 

lokal. 

b. Berdasarkan bentuknya, terbagi atas hukum pidana tertulis dan tidak 

tertulis.  

c. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.  

d. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil 

Dalam hukum pidana islam hukum kepidanaan atau disebut dengan 

jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam 

oleh Allah Swt dengan hukuman had atau ta’zir. Jarimah terbagi atas :  

a. Jarimah Hudud dan Sunnah Nabi. Sanksinya berupa Had. Hukumannya 

berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara, eksekusi bunuh, 

pengasingan, dan salib.  
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b. Jarimah Ta‟zir yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan acaman 

hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada 

pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman 

yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. 

Hukumannya berupa hukuma penjara, skorsing atau pemecata gati rugi, 

pukulan, teguran, dan jenis hukuman lain yag dipandang sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan. 

c. Qisash Diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan 

nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang di ancam dengan hukuman 

qishash (serupa=semisal) atau hukum diyat (ganti rugi dari si pelaku atau 

ahlinya kepada si korban atau walinya. Kejahatan yang masuk golongan 

qisash-diyat ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal dengan tindak 

pidana terhadap tubuh dan jiwa. (Munajat, Hukum Pidana Islam Di 

Indonesia, 2009) 

2. Sanksi Pelaku Penyebar Berita Hoax 

 Segala bentuk kejahatan penyebaran berita bohong atau hoax diatur 

dalam UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 

tentang ITE Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi : 

“ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, dipidana dengan 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling bayak Rp. 

1.000.000.000 - (satu milyar rupiah). ” 
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 Menurut pandangan hukum Islam berita bohong sudah ada sejak zaman 

Nabi. Berikut ini adalah ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan berita hoax 

atau berita bohong. Selain Q.S An-Nur ayat 11 diawal, yang menjelaskan 

tentang berita bohong yang menuduh istri Rasulullah, Aisyah telah berbuat 

zina dengan sahabatnya dan hampir saja merusak rumah tangga Rasulullah. 

Ayat yang lainnya adalah sebagai berikut : 

Q.S Al-Hujurat ayat 6 : 

 

 

 

 

“ Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. “ 

  Dalam Islam pembuat hoax digolongkan sebagai perbuatan yang 

merugikan orang lain yang dikenakan hukuman hudud, tetapi hudud di 

khususkan untuk al-qazf atau menyebarkan berita bohong tentang seseorang 

yang berbuat zina padahal kenyataannya tidak. Sedangkan untuk segala 

bentuk tuduhan yang diharamkan bagi setiap muslim seperti menuduh orang 

lain melakukan pencurian, menuduh orang lain meminum-minuman keras 

atau membuat berita bohong terhadap orang lain baik individu maupun 

lembaga, menurut pandangan Islam hukumannya adalah pidana ta’zir. 
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3. Hoax 

 Kemunculan hoax tak lepas dari perkembangan teknologi media 

yang telah mengubah alat-alat komunikasi menjadi lebih cepat membentuk 

apa yang sering kali disebut sebagai kampung global (global 

village).Kecepatan alat-alat komunikasi berpengaruh pada tumbuhnya 

media sosial.Ia secara substansial telah mengubah cara komunikasi antara 

masyarakat dan individu. 

 Media merupakan alat komunikasi yang efektif, transparan, dan 

efisien yang memiliki peran penting sebagai pembaharuan dan perubahan. 

Tetapi sekarang ini media sosial banyak di dominasi dengan berita-berita 

bohong atau yang sering kita sebut dengan hoax. Hoax sendiri memiliki arti 

informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Salah satu 

bentuk kejahatan cyber crime yang terlihat sederhana dan mudah dilakukan, 

namun memiliki dampak yang luar biasa. (Septanto, 2018) 
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Tabel Skema Kerangka Berfikir 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RUMUSAN MASALAH 

 

1. Bagaimana Formulasi Berita 

Hoax Sebagai Tindak Pidana 

Menurut Hukum Pidana Positif 

dan Hukum Pidana Islam ? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban 

Pidana Pelaku Berita Hoax 

Menurut Hukum Pidana Positif 

dan Hukum Pidana Islam ? 

3. Apakah Persamaan dan 

Perbedaan Formulasi Serta 

Pertanggungjawaban Pidana 

Pelaku Berita Hoax Menurut 

Hukum Pidana Positif dan 

Hukum Pidana Islam ?  

JUDUL PENELITIAN 

Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif 

Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam 

TUJUAN 

1. Untuk mengetahui formulasi berita hoax 

sebagai sebagai tindak pidana menurut 

hukum pidana positif dan hukum pidana 

islam. 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban 

pidana pelaku berita hoax menurut hukum 

pidana positif dan hukum pidana islam. 

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 

formulasi dan pertanggungjawaban pidana 

pelaku berita hoax menurut hukum positif 

dan hukum islam. 

METODE 

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan komparatif dan Undang-Undang 

2. Jenis Penelitian 

Jenis yuridis normatif 

3. Sumber Data 

Primer (Undang-Undang ITE dan Al-

Quran), Sekunder (Kepustakaan) 

4. Teknik Pengambilan Data 

Kepustakaan dan Wawancara 

5. Analisis Data 

Dianalisis secara kualitatif 

DATA 

Studi Pustaka, Al-Quran, Hadist, 

Fatwa MUI, Undang-Undang No. 

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE), KUHP. 

 

PARAMETER 

Tindak pidana berita hoax menjelang 

pemilu capres dan cawapres 2019 

semakin meningkat dengan tujuan 

menjatuhkan citra lawan politik. 

OUTPUT 

Skripsi 

OUTCOME 

Naskah 

Publikasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk 

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, 

yang bertujuan untuk mempelejari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, 

dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala 

yang bersangkutan. (Soekanto, 1981) 

  Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab 

isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu 

hukum. (Marzuki, 2008) 

  Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisir dan mempunyai bobot 

ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian 

tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

komparatif, artinya diperbandingkannya suatu cabang ilmu dengan cabang ilmu 

lain untuk mendapatkan suatu perbedaan dan persamaan. Dari perbedaan tersebut 

dapat memberikan maupun membantu pemecahan suatu masalah. Berikut metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: 
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1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan 

perundangan-undangan (statute approach), yaitu pendekatan dengan 

melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan 

penjelasan tentang Hoax dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam 

sebagai acuan untuk mendekatkan masalah yang diteliti berdasarkan aturan, 

norma, tindak pidana dan kaidah yang sesuai dengan objek kajian. 

2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, 

yuridis dan penelitian pustaka atau library research, artinya penelitian yang 

didasarkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur 

buku-buku, jurnal, artikel dan kepustakaan lain yang menjadi referensi 

maupun sumber pelengkap penelitian. 

3. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah secara deskripsi analitis untuk 

menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada melalui pendekatan 

penelitian kepustakaan (library research) yang disajikan secara deskriptif. 

 Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder 

karena lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan. Data sekunder sendiri 

dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang 

mengikat yang terdiri dari peraturan perundangan di Indonesia yaitu UUD 
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1945, KUHP, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

No. 19 tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif 

serta peraturan perundangan internasional yang terkait dengan 

permasalahan penelitian ini. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum 

yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, misalnya buku-

buku yang relevan, hasil-hasil penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan 

yang akan memberikan petunjuk informasi/penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti kamus, index dan lain-lain. 

4. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan 

penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian penulis hanya 

menghimpun data dan informasi dari website Kementerian Kominfo, 

website jurnal dan penelitian hukum yang berkaitan dengan objek yang 

diletiti, serta Universitas Muhammadiyah Magelang.  

5. Sumber Data  

 Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka menggunakan data 

sekunder, yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau 

pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi 

kepustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber 
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tertulis lainnya. Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data 

yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data itu sendiri adalah 

tempat diketemukakannya data. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh 

dari tiga sumber, yaitu : 

a. Primer 

 Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. 

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat. (M.Syamsudin, 2007) Dapat berupa peraturan perundang-

undangan dalam penelitian ini yang menyangkut adalah Undang - Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang ITE, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Al-Qur’an 

dan Hadist. 

b. Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa 

buku-buku hasil dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, 

jurnal hukum, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti 

dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan masalah judul penelitian ini. 

(Ali, 2016) 
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c. Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus dan ensiklopedia. 

6. Teknik Pengambilan Data   

 Dalam pengumpulan data penelitian ini metode yang digunakan 

adalah metode kepustakaan, yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen 

resmi, publikasi, dan hasil penelitian. 

7. Validitas Data 

 Apabila pengumpulan data telah dilakukan maka langkah 

selanjutnya yaitu meneliti kembali data-data yang berupa formulasi berita 

hoax sebagai tindak pidana perspektif hukum positif dan hukum islam, dan 

pertanggungjawaban pidana pelaku berita hoax perspektif hukum positif 

dan hukum islam. 

8. Analisis Data 

 Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat 

dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisisan data 

untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya 
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dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data 

kualitatif yang telah disimpulkan. (Ashofa, 1996).   

 Analisis tersebut berupa mendeskripsikan formulasi berita hoax dari 

perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam, kemudian juga 

mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana pelaku berita hoax menurut 

hukum pidana positif dan hukum pidana islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

1.1.Kesimpulan  

1. Berita Bohong (Hoax) Menurut Perspektif Hukum Positif 

Berita bohong (hoax) merupakan salah satu bentuk cyber crime 

atau kejahatan dunia maya yang kelihatannya sederhana, mudah 

dilakukan namun berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial 

masyarakat dalam media sosial maupun dunia nyata. Hal tersebut 

merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat 

seolah-olah informasi itu benar dengan tujuan membentuk dan 

menggiring opini publik, menipu seseorang atau untuk mengambil 

keuntungan pribadi dari hoax tersebut. Menurut Hukum Pidana Positif 

perbuatan pelaku dalam menyebarkan berita bohong atau hoax 

merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. 

Ketentuan pidananya terdapat pada pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dengan 

ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau/ denda paling 

banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). 
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2. Berita Bohong (Hoax) Menurut Perspektif Hukum Islam 

Hoax dalam Hukum Islam di istilahkan dengan hadis al-ifk yang 

mengandung pengertian mengada-ada, berita palsu, gosip. Penyebaran 

berita hoax diatur dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11-19, surah Al-

Isra ayat 36 dan surah Al-Hujurat ayat 6. Hal tersebut berita bohong 

(hoax) sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu seperti yang terjadi 

di massa Rasulullah SAW yang menimpa salah satu istri beliau yaitu 

Aisyah  r.a. Untuk bisa memahami berita hoax dalam perspektif hukum 

pidana Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi 

tindak pidana di dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya 

hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qisash diyat, dan ta’zir. Berita 

hoax termasuk dalam kategori jarimah ta’zir adalah bentuk hukuman 

yang tidak di sebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara‟ dan 

menjadi kekuasaan penguasa atau hakim. 

3. Persamaan dan Perbedaan Berita Bohong (Hoax) Menurut Perspektif 

Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas terdapat 

persamaan yang ada antara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku 

penyebar berita bohong atau hoax di media sosial dalam Hukum Positif 

dan Hukum Islam yaitu pada penerapan sanksi dengan hukuman 

penjara dan/atau denda agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi 

perbuatannya. Perbedaannya adalah pada pembuat hukum, dalam 
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Hukum Positif bersumber pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling bayak Rp. 

1.000.000.000, (satu milyar rupiah), sedangkan hukum Islam 

bersumber pada Al-Qur’an yang terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 11-

19, Q.S Al-Isra ayat 36, dan Q.S Al-Hujurat ayat 6 dengan ancaman 

hukuman jarimah ta’zir yaitu jenis tindak pidana dan ketentuan 

hukumannya ditentukan oleh penguasa setempat (ulil amri). 
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1.2.Saran 

Mengingat kejahatan dunia maya atau cyber crime di media online 

maupun media offline yang terus meningkat jumlahnya salah satunya berita 

bohong (hoax) tersebut menjadi penting perlu adanya segera dilakukan 

sosialiasi terkait Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan 

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

Elektronik (ITE) kepada masyarakat supaya mereka bisa menggunakan 

media sosial dengan benar dan bijak sehingga meminimalisir adanya 

informasi yang tidak benar yang bisa mempengaruhi dan membuat resah 

masyarakat. 

Oleh karena itu pentingnya kerjasama antara komponen 

pemerintahan dengan elemen masyarakat dari berbagai kalangan dalam 

mencegah dan memberantas berita bohong (hoax). Pentingnya edukasi yang 

komprehensif kepada masyarakat agar mereka tidak hanya mengetahui 

namun juga memahami bagaimana dalam melihat dan menyikapi dengan 

baik dan bijaksana informasi yang beredar dalam media online maupun 

media offline. 
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