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Abstract 

Defamation as a legal act can be seen in a narrow or broad sense, but in the 

Netherlands itself , the tort has been expanded after experiencing the effect of tort 

law which considers a defamation act is not only an offense of defamation and 

slander, but can be sued independently as an unlawful act.Compensation is 

generally divided in categories of material loss and immaterial loss, which are 

provided for in the articles in the Code of Civil Law; however, since immaterial 

goods cannot be calculated with written verification of the data so that it is only 

the judges who declared the judgment for damages arising from defamation.  
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Intisari 

 

Pencemaran nama baik sebagai suatu perbuatan hukum dapat dipandang dalam 

arti sempit maupun luas.Di Belanda perbuatan melawan hukum telah diperluas 

setelah mengalami pengaruh dari tort law yang menganggap suatu pencemaran 

nama baik tidak hanya merupakan suatu delik penghinaan dan fitnah, tetapi dapat 

digugat secara berdiri sendiri sebagai suatu perbuatan melawan hukum.Ganti 

kerugian terbagi secara umum dalam kategori kerugian materil dan kerugian 

immateril yang diatur dalam pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

namun dikarenakan kerugian immteril tidak dapat dihitung dengan pembuktian 

dari data tertulis sehingga diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim 

atas kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran nama baik tersebut.  

 

 

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Ganti Kerugian 
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A. Latar Belakang Masalah 

Kebebasan pers yang dalam 

prakteknya sering menimbulkan 

suatu dilema yuridis. Pada aspek 

hukum jelas bahwa pers harus 

berkinerja atas dasar hukum.Pers 

juga harus menyadari bahwa ketika 

muncul permasalahan atas sajian 

yang merupakan produk informasi 

itu harus tunduk pada hukum.  

Pada prinsipnya, masyarakat 

perlu dilindungi hak-haknya atas 

pemberitaaan yang dihasilkan dan 

dipaparkan oleh wartawan. 

Wartawan juga harus 

mengedepankan prinsip objektifitas 

dalam setiap berita yang dibuatnya 

sehingga tidak sampai menciptakan 

konflik dan menjadikkannya sebagai 

pencemaran nama baik seseorang. 

B. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana hukum positif di 

Indonesia mengatur  tindakan 

pencemaran nama baik? 

2. Bagaimana penentuan ganti 

rugi dalam perbuatan 

melawan hukum melalui 

pencemaran nama baik? 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam menganalisis 

adalah penelitian yuridis 

normatif.Teknik yang digunakan 

dalam menganalisa adalahanalisis 

deskriptif.Menentukan, 

mengumpulkan, dan melakukan 

identifikasi terhadap data yang 

digunakan terkait penelitian. 

 

D. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

Pencemaran nama baik 

merupakan perbuatan melawan 

hukum yaitu suatu terminologi yang 

ada didalam ketentuan pasal 1365 

KUH. Perdata yang berbunyi ; “Tiap 

perbuatan melanggar hukum, yang 

membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang  karena 

salahnya menerbitkan kerugia itu, 

mengganti kerugian tersebut”. 

Pasal 1365 KUH Perdata tersebut 

tegas, jelas yaitu untuk menghukum 

pihak yang menyebabkan timbulnya 

kerugian akibat perbuatan melawan 

hukum tersebut wajib memberikan 

ganti kerugian kepada pihak yang 

dirugikan. 
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Perbuatan melawan hukum 

didalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata/Burgerlijk Wet Boek 

(S.1974 No.23).1 Pasal 1365 sampai 

dengan Pasal 1380 KUH Perdata. 

Ketentuan Pasal 1365 hingga Pasal 

1380 KUH Perdata tidak hanya 

mengatur tentang perbuata melawan 

hukum yang dilakukan oleh pelaku, 

tetapi juga mencakup perbuatan yang 

dilakukan oleh orang-orang yang 

menjadi tanggungannya termasuk 

juga yang disebabkan oleh barang 

ataupun hewan peliharaan yang 

berada dalam pengawasannya. 

Mariam Darus Badrulzaman 

dalam buku Rosa Agustina, yang 

dalam Rancangan Undang-undang 

(RUU) Perikatan berusaha 

merumuskan secara lengkap 

perbuatan melawan hukum sebagai 

berikut: 

1. Setiap perbuatan yang 

melawan hukum yang 

membawa kerugian keapda 

seorang lain, mewajibkan 

orang karena salahnya 

menerbitkan kerugian 

                                                             
1Djuhaendah Hasan, Laporan Akhir 

Kompendium Bidang Perbuatan Melawan 

Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 

1997.Hlm 20. 

tersebut mengganti kerugian 

tersebut. 

2. Melanggar hukum adalah tiap 

perbuatan yang melanggar 

hak orang lain atau 

bertentangan dengan 

kepatutan yang harus 

diindahkan dalam pergaulan 

kemasyarakata terhadap 

pribadi atau harta benda 

orang lain. 

3. Seseorang yang sengaja tidak 

melakukan suatu perbuatan 

yang wajib dilakukannya, 

disamakan dengan seorang 

yang melakukan suatu 

perbuatan terlarang dan 

karenanya melanggar 

hukum.2 

Perbuatan melawan hukum 

seperti yang tercantum dalam 

ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata 

dari awal terbentuknya hingga 

sampai sekarang telah mengalami 

beberapa kali perkembangan. 

Pendapat para ahli,  mengacu 

kepada keputusan-keputusan yang 

berkekuatan hukum tetap Mahkamah 

Agung, Yurisprudensi MARI maka 

                                                             
2 Rosa Agustin, Perbuatan Melawan 

Hukum, Universitas Indonesia Fakultas 

Pascasarjana Jakarta, 2003, Hlm 3. 
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penggunaan terminologi 

onrechtmatige daad dari ketentuan 

Pasal 1365 KUH Perdata kedalam 

bahasa Indonesia adalah sebagai 

perbuatan melawan hukum bukan 

merupakan perbuatan melanggar 

hukum. 

Pasal 1365 KUH Perdata 

membantu pihak yang menderita 

kerugian atas tindakan yang 

berkaitan dengan kewajiban untuk 

berbuat atau tidak berbuat dari 

pelaku yang karenanya menimbulkan 

kerugian pada pihak lain. Tujuan 

utama untuk dasar gugatan dan 

perbuatan melawan hukum adalah 

untuk mendapatkan ganti kerugian. 

Dengan demikian banyak kasus 

perdata dasar gugatannya adalah 

perbuatan melawan hukum. 

Di Indonesia dalam hal gugatan 

perkara perdata, maka penggunaan 

rumusan Pasal 1365 KUH Perdata 

menjadi semacam ketentua umum 

yang dijadikan sebagai dasar gugatan 

untuk berbagai perkara. Untuk itu 

Rosa Agustin dalam bukunya 

menyatakan bahwa “ Pasal 1365 

KUH Perdata merupakan ketentuan 

all catches disebut sebagai 

“keranjang sampah”.3 

Perbuatan melawan hukum pada 

dasarnya didukung oleh beberapa 

asas. Oleh  Moh Hasan 

Wargakusumah4 secara khusus 

menyusun dan menjabarkan tentang 

asas-asas perbuatan melawan hukum 

antara lain sebagai berikut: 

1) Asas Harmonisasi 

(harmonisation) 

Bahwa penggunaan asas 

harmonisasi dalam 

merumuskan segi-segi hukum 

dari suatu perbuatan melawan 

hukum menuju pembaharuan 

hukum nasional agar rumusan 

itu bersifat terbuka untuk 

menerima nilai-nilai yang ada 

dan yang baru secara selektif. 

Unsur-unsur yang sepatutnya 

diharmonisasikan antara lain: 

a. Nilai Pancasila sebagai 

sumber filosofis. 

b. Nilai hukum adat harus 

diperhatikan. 

                                                             
3Rosa Agustina, Loc.Cit. 
4 Hasan Wargakusumah lihat ulasannya 

tentang Asas-Asas Perbuatan Melawan 

Hukum dalam Djuhaendah  Hasan, Ibid, 

Laporan Akhir Kompendium Bidang 

Perbuatan Melawan Hukum, lihat hlm.59 

s/d 68. 
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c. Nilai hukum Islam harus 

diperhatikan dalam 

perumusan perbuatan 

melawan hukum, karena 

mayoritas warga negara 

Indonesia adalah pemeluk 

agama Islam. 

d. Nilai tata hukum barat 

yang selama ini dikenal 

ada dalam Buku III KUH 

Perdata. 

2) Nilai yang timbul dari 

berbagai gejala globalisasi 

diberbagai bidang khususnya 

dibidang hukum juga harus 

diperhatikan dengan alasan 

bahwa; tidak dimungkinkan 

untuk menghindar dari 

dampak pengaruh arus 

globalisasi. 

3) Asas unifikasi (unification). 

Asas pengaturan yang supel 

(flexibility), disini 

dimaksudkan agar konsep 

rumusan perbuatan melawan 

hukum tidaklah terlalu rinci 

sehingga menjadi terbatas 

ruang geraknya, tetapi juga 

tidak terlalu umum sehingga 

menjadi luas danbiasa. Asas 

kelayakan yang proporsional 

(reasonable and 

proportional). Dalam 

merumuskan perbuatan 

melawan hukum harus 

tergambar dengan jelas kapan 

pelanggaran hak dianggap 

mengandung kesalahan.5 

4) Asas tidak berbuat (absent), 

bahwa perbuatan melawan 

hukum juga dapat dilakukan 

oleh orang yang tidak 

melakukan 

perbuatan(omission) karena 

mangkir/tidak melakukan 

tugasnya (absent). Jadi 

perbuatan melawan hukum 

tidak hanya menyangkut 

kesalahan yang dilakukan 

secara aktif, tetapi juga 

meliputi kesalahan yang 

pelakunya pasif atau abset 

yang menurut pendapat 

umum dapat 

dipertanggungjawabkan 

kepada pelaku pasif tersebut. 

5) Asas relatifitas (principle of 

relativity), dengan asas 

relatifitas, maka penafsiran 

dari perbuatan melawan 

hukum berubah dan 

                                                             
5Ibid,Hal. 60.Hasan Wargakusumah lihat 

ulasannya tentang Asas-Asas Perbuatan 

Melawan Hukum dalam Djuhaendah  Hasan, 

Ibid, Laporan Akhir Kompendium Bidang 

Perbuatan Melawan Hukum.  
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berkembang pengertiannya 

meliputi juga perbuatan atau 

kelalain melawan hukum 

yang tidak tertulis dan 

perbuatan atau kelalaian yang 

menyinggung kepatutan 

dalam kehidupan sosial atau 

pertaining to proper social 

conduct (social violation). 

6) Asas kecakapan mencermati 

adanya hak dari kesalahan 

(capable discerning right 

from wrong principle) 

7) Asas kepentingan umum 

(public interest principle), 

harus dijadikan sebagai asas 

toleransi mengenai tindakan 

penguasa dalam menjalankan 

peranannya pada hukum tata 

usaha negara, dengan konsep 

bahwa perbuatan melawan 

hukum itu harus ditoleransi 

demi untuk menjalankan 

kepentingan 

masyarakat/umum. 

8) Asas tidak memperkaya diri 

sendiri secara tidak adil 

(prohibition of unjust 

enrichment), merupakan asas 

yang perlu dipertegas dalam 

dunia bisnis agar dapat 

terbentuk suatu persaingan 

yang sehat (fair competition) 

dalam dunia bisnis. 

9) Asas pembatasan tanggung 

gugat perbuatan melawan 

hukum, sebagai panduan 

dipakai ketentuan dari The 

Limitation Act Tahun 1939 

Inggris tentang pengaturan 

pembatasan pengajuan 

tuntutan perbuatan melawan 

hukum, yaitu sebagai berikut: 

a. Batas waktu secara umum 

adalah 6 (enam) tahun. 

b. Khusus pemulihan hak 

(milik) adalah 12 (dua 

belas) tahun. 

c. Ganti rugi karena 

kesalahan adalah 3 (tiga) 

tahun. 

10) Asas tanggung jawab 

(liability) meliputi; 

a) Tanggung jawab bersama 

jika pelaku perbuatan 

melawan hukum sendiri 

terdiri dari beberapa 

orang. 

b) Tanggung jawab atas 

perbuatan orang lain 

(vicarious liability); yang 

meliputi ; tanggung jawab 

orang tua terhadap 

tindakan anak-anaknya 
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yang masih dibawah 

umum, tanggung jawab 

korporasi, bertanggung 

jawab atas perbuatan 

melawan hukum yang 

dilakukan cabang, 

perwakilan atau agennya, 

tanggung jawab 

majikan/perusahaan atas 

perbuatan melawan 

hukum yang karyawannya 

didakwakan pada 

hubungan kerja 

berdasarkan kontrak kerja 

hirarki dan organisatoris. 

Kemudian perbuatan 

dilakukan pada saat 

menjalankan tugas, 

apabila, tugas dikuaskan 

secara tegas, tugas 

mempunyai hubungan 

dengan fungsi pekerjaan 

dan tugas dilakukan untuk 

kepentingan perusahaan. 

c) Tanggung jawab atas 

barang, disebut juga 

liability for thing, 

meliputi; pemilik hewan 

yagn harus bertanggung 

jawab atas kerugian 

akibat perbuatan hewan 

piaraannya, pemilik 

barang (kendaraan) yang 

memberi ijin kepada 

orang lain untuk 

menggunakan barang 

(kendaraan), bertanggung 

jawab apabila yang diberi 

ijin tidak memenuhi 

syarat, pemilik barang 

bergerak yang tidak 

sempurnadalam 

pemakaian, pemilik 

bangunan yang tidak 

sempurna. 

d) Tanggung jawab 

produksi, atau product 

liability, berlaku terhadap 

hal-hal berikut; produksi 

bahan makanan yang 

membahayakan jiwa atau 

kesehatan, produksi obat-

obatan yang merusak 

kesehatan, produksi 

barang-barang peralatan 

yang menimbulkan 

bahaya, produksi 

kosmetik yang merusak 

wajah, produksi yang 

tidak sempurna alat 

pengamannya. 

e) Tanggung jawab 

profesioal, atau 

professional liability 
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dapat terjadi terhadap hal-

hal berikut; dokter, 

perawat yang lalai yang 

mengakibatkan timbulnya 

dampak buruk pada 

pasien, pengacara yang 

sengaja atau lalai 

mengurus kepentingan 

klien dll. 

f) Tanggung jawab atas 

pemalsuan merk dagang 

atau disebut sebagai 

trademark counterfeiting.  

11) Asas pembuktian adalah asas 

yang terkait erat dengan 

faktor kesalahan (fault) 

dengan faktor kerugian atau 

bencana (harming) yagn 

ditimbulkan dari perbuatan 

melawan hukum, kerugian 

mana dapat berupa; a) 

kerugian materiil, dan b) 

kerugian immateril. 

Pencemaran nama baik dalam 

Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

Pasal 310 KUHP: 

1. Barang siapa sengaja 

menyerang kehormatan atau 

nama baik seseorang dengan 

menuduhkan sesuatu hak, 

yang maksudnya terang 

supaya hal itu diketahui 

umum, diancam karena 

pencemaran dengan pidana 

penjara paling lama sembilan 

bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

2. Jika hal itu dilakukan dengan 

tulisan atau gambaran yang 

disiarkan, dipertunjukkan 

atau ditempelkan dimuka 

umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis dengan 

pidana penjara paling lama 

satu tahun empat bulan atau 

pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. 

3. Tidak merupakan 

pencemaran atau pencemaran 

tertulis, jika perbuatan jelas 

dilakukan demi kepentingan 

umum atau karena terpaksa 

untuk membela diri. 

Pasal 311 KUHP: 

1. Jika yang melakukan 

kejahatan pencemaran atau 

pencemaran tertulis 

diperbolehkan untuk 

membuktikan apa yang 
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dituduhkan itu benar, tidak 

membuktikannya, dan 

tuduhan dilakukan 

bertentangan dengan apa 

yang diketahui, maka dia 

diancam melakukan fitnah 

dengan pidana penjara paling 

lama empat tahun. 

2. Pencabutan hak-hak 

berdasarkan pasal 35 No. 1-3 

dapat dijatuhkan. 

Seseorang hanya dapat digugat 

melakukan pencemaran nama baik 

apabila oleh putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap telah 

melakukan penistaan dan fitnah 

sebagaimana dalam Pasal 310 & 311 

Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. Dengan kata lain, hakim 

perdata wajib menunggu putusan 

hakim pidana tentang tuduhan fitnah 

yang dialamatkan kepada pelaki, 

pastinya terhadap penistaan dan 

fithan wajib diadukan secara pidana 

terlebih dahulu dan apabila putusan 

bebas murni dijatuhkan terhadap 

kasus tersebut, maka secara otomatis 

gugatan perbuatan melawan hukum 

atas pencemaran nama baik secara 

sendirinya akan ditolak oleh hakim 

yang dikarenakan putusan bebas 

murni dari perkara pidana tersebut 

sudah merupakan bukti tunggal yang 

sempurna untuk mengelakkan dari 

gugatan perbuatan melawan hukum 

atas pencemaran nama baik tersebut.  

 Apabila korban oleh putusan 

hukum pidana, dipersalahkan 

melakukan apa yang dinistakan oleh 

pelaku, gugatan perbuatan melawan 

hukum juga tidak mungkin dapat 

diajukan walaupun terhadap 

penistaan tersebut timbul kerugian 

yang jelas dapat dibuktikan. 

 Akibat dari adanya perbuatan 

melawan hukum adalah timbulnya 

kerugian bagi korban. Kerugian 

tersebtu harus diganti oleh orang-

orang yang dibebankan oleh hukum 

untuk mengganti kerugian tersebut.  

 Dalam hukum perdata dapat 

dipersoalkan apakah ada perbedaan 

pengertian kerugian sebagai akibat 

suatu perbuatan melawan hukum 

disatu pihak dan kerugian sebagai 

akibat dari tidak terlaksananya suatu 

perjanjian di lain pihak. Pasal 1365 

KUH Perdata menamakan kerugian 

akibat perbuatan melawan hukum 

sebagai “scade”(rugi) saja, 

sedangkan kerugian akibat 

wanprestasi oleh pasal 1246 KUH 

Perdata dinamakan “Koster, scaden 
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and interessen“ (biaya, kerugian dan 

bunga). 

Moegni Djojodirjo menyatakan 

bahwa penentuan ganti kerugian 

berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata 

menunjukkan segi-segi persaman 

dengan penentuan ganti kerugian 

karena wanprestasi, tapi juga dalam 

beberapa hal berbeda.  Pitlo 

menegaska bawha biasanya dalam 

menentukan besarnya kerugian 

karena perbuatan melawan hukum 

tidak diterapkan ketentuan-ketentuan 

dalam Pasal 1243 KUH Perdata, 

melainkan paling tinggi ketentuan 

dalam Pasal 1243 KUH Perdata 

tersebut secara analogis.6 

Tiap perbuatan Melawan Hukum 

tidak hanya mengakibatkan kerugian 

uang saja, tetapi juga dapat 

menyebabkan kerugian moril atau 

idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit 

dan kehilangan kesenangan hidup. 

Besarnya kerugian ditetapkan dengan 

penaksiran, dimana diusahkan agar si 

penderita sebanyak mungkin 

dikembalikan pada keadaan sebelum 

terjadinya perbuatan Melawan 

Hukum. Adapun kerugian yang 

                                                             
6 A.Pitlo, dalam Rosa Agustin, Perbuatan 

Melawan Hukum, Universitas Indonesia 

Fakultas Pascasarjana, Jakarta, 2003, Hal 52. 

ditimbulkan oleh suatu perbuatan 

yang sah tidak hanya akan diganti 

dengan sejumlah uang, melainkan 

juga penggantiaannya berwujud 

natura. Ada kalanya untuk 

kepentingan penetapan besarnya 

kerugian terlebih dahulu meminta 

seorang ahli untuk melakukan taksasi 

tentang besarnya kerugian. Biaya-

biaya yang harus dikeluarkan utuk 

keperluan tersebut disebut biaya-

biaya expertise, yang harus juga 

diganti oleh pelaku.  

 Sekalipun dalam prinsipnya 

semua kerugian yang timbal harus 

diberi ganti, namun jelaskan kiranya 

bahwa pasal 1365 tidak mencakup 

kerugian yang diderita karena suatu 

kepentingan, yang tidak sah.  

Ganti rugi yang berhubungan 

dengan tekanan mental (mental 

disturbance) merupakan ganti rugi 

yang biasanya berupa pemberian 

sejumlah uang, yagn diberikan 

kepada korban dari erbuatan 

melawan hukum disebabkan korban 

telah menderita tekanan mental. 

Ganti rugi seperti ini dalam praktek 

sering disebut dengan istilah ganti 

rugi immateril, sebagai lawan dari 

ganti rugi biasa yang disebut dengan 
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ganti rugi materil. Ganti rugi 

immateril ini merupakan pemberian 

sejumlah uang yang jumlahnya tidak 

dapat diperhitungkan secara 

matematis, tetapi lebih merupakan 

kebijaksanaan hakim, tetapi juga 

dengan syarat bahwa jumlah ganti 

rugi tersebut haruslah “wajar”. 

Kewajaran dari jumlah ganti rugi 

tersebut bergantung kepada banyak 

hal antara lain sebagai berikut: 

- Beratnya beban mental yang 

dipikul oleh korban. 

- Status dan kedudukan dari 

korban. 

- Situasi dan kondisi dimana 

perbuatan melawan hukum 

terjadi. 

- Situasi dan kondisi mental 

dari korban. 

- Situasi dan kondisi mental 

dari pelaku. 

- Latar belakang dilakukannya 

perbuatan melawan hukum 

- Jenis perbuatan melawan 

hukum, yakni apakah 

kesengajaan, kelalain atau 

tanggung jawab mutlak. 

Disamping itu, ganti rugi immateril 

ini hanya dapat dibebankan terhadap 

kerugian karena perbuatan melawan 

hukum dan tidak layak diterapkan 

atas kerugian yang disebabkan oleh 

wanprestasi kontrak. 7 

 Secara umum hukum positif 

Indonesia memandang penistaan dan 

fitnah sebagai suatu tindak pidana 

umum yang diatur dalam pasal 310 

& pasal 311 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, dan ketika suatu 

perbuatan memasuki ranah hukum 

pidana, secara otomatis hukum 

perdata yang memandang penistaan 

dan fitnah sebagai suatu perbuatan 

hukum yang memberikan dampak 

kerugian secara material maupun 

imaateril wajib menunggu putusan 

berkekuatan hukum tetap sesuai 

dengan pasal 29 B (Algemene 

Bepalingen van wetgeing voor 

Indonesia). 

 Pencemaran nama baik dalam 

arti sempit memang dilakukan 

dengan tindak penistaan dan fitnah, 

tetapi tidak mungkinkan suatu 

pencemaran nama baik dapat 

dipandang dari arti luas yang 

mencakup segala pemberitaan 

tentang sisi negatif yang dilakukan 

oleh seseorang yang mempunyai 

                                                             
7Ter Haarm Beginselen en stelsel van het 

Adatretch, dalam Widono Projodikoro, 

Perbuatan Melanggar Hukum, Hal 142. 
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reputasi sehingga menimbulkan efek 

terhadap sisi kehidupannya dibidang 

lain yang bermodalkan pada 

reputasinya. 

E. Kesimpulan 

Adapun yang menjadi kesimpulan 

dalam penelitian ini bahwa 

pencemaran nama baik sesuai dengan 

pasal 1365 dapat dipandang sebagai 

suatu perbuatan melawan hukum 

dalam arti yang luas dikarenakan 

suatu perbuatan melawan hukum, 

tidak hanya melawan peraturan 

perundang-unadngan, tetapi 

kepatutan yang harus diindahkan 

dalam pergaulan kemasyarakatan 

terhadap pribadi atau harta benda 

orang lain, dan pastinya dalam hal ini 

melanggar privasi seseorang, tanpa 

harus melalui pengaduan 

pidana.Didasarkankepada 

pertimbangan hakim terhadap derajat 

dan martabat korban, reputasi dan 

akibat pencemaran nama baik 

terhadap korbat, maka pelaku 

diharuskan membayar ganti rugi 

immateril yang telah diputuskan oleh 

hakim. 
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