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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Proses Penyidikan Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Hoaks Dengan Menggunakan Akun Palsu Di Media 

Sosial (Studi Polisi Daerah Sumatra Selatan). Dua hal yang diangkat 

sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana proses penyidikan 

terhadap pelaku tindak pidana hoaks dengan menggunakan akun palsu 

di media sosial. Kedua, bagaimana pandangan hukum islam terhadap 

proses penyidikan kejahatan hoaks di media sosial.  

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

bahan hukum primer, sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung pihak yang diperlukan datanya. Data pokok yang diperoleh 

dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek 

penelitian yang akan diteliti, yaitu aparat Kepolisian yang bertugas di 

Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya 

diperoleh dari literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Teknik analisis data adalah menyederhanakan data dalam 

bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasikan. Data yang telah di 

olah akan dianalisis secara kualitatif dimana dideskripsikan dalam 

bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan 

ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang 

dilakukan pada fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan 

keputusan yang bersifat khusus. 

 Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana hoaks dengan 

menggunakan akun palsu di media sosial melalui laporan dari 

masyarakat lalu kepolisian terlebih dahulu menerbitkan administrasi 

penyelidikan kemudian melakukan koordinasi dengan penyidik 

/penyidik pembantu Subdit Siber, selanjutnya  Lakukan penyelidikan, 

lakukan profiling, lakukan patroli siber, dan optimalkan 

koordinasi/jaringan terkait, Lakukan klarifikasi dengan para saksi 

maupun terduga pelaku, guna menemukan persesuaian terhadap alat 

bukti yang ada sehingga mengarah kepada terduga pelaku. Pandangan 

hukum pidana Islam terhadap proses penyidikan kejahatan hoaks 

tersebut adalah hukum nya wajib karena harus benar-benar mempunyai 

bukti yang kuat sehingga tidak merugikan terduga pelaku. 

 

  

Kata Kunci : Media Sosial, Penyidikan, Hukum Pidana Islam 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini 

menggunakan  pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama 

Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 

158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Konsonan 

Huruf Nama Penulisan 

 Alif tidak dilambangkan ا

 Ba B ب

 Ta T خ

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ز

 Zai Z ش

 Sin S ض
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 Syin Sy ش

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 ‘ Ain‘ ع

 Gain Gh غ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك

 Lam L ل

 Mim M و

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H ه

 ` Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (marbutoh) T ج
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Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri 

atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).  

Vokal Tunggal  

Vokal tunggal dalam bahasa Arab: 

  َ    Fathah 

  َ    Kasroh 

و
   Dlommah 

Contoh:  

 Kataba = كتة 

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan = ذ كس

seterusnya. 

 

Vokal Rangkap  

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah 

gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa 

gabungan huruf. 

Tanda/Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 Fathah dan Au a dan u و
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waw 

 

Contoh: 

 kaifa : كيف 

 ꞌalā : عهي

 haula : حىل

 amana : امه

 ai atau ay : أي

Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, 

dengan transliterasi berupa huruf dan tanda. 

 

Harakat dan huruf Tanda baca Keterangan 

 ا ي

Fathah dan alif atau 

ya 

Ā 

a dan garis panjang 

di atas 

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas ا ي

 Dlommah dan waw Ū u dan garis di atas ا و

 

Contoh: 

 qāla subhānaka :  ظثحىكقال

 shāma ramadlāna : صاو زمضان 
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 ramā :  زمي

 fihā manāfiꞌu :  فيهامىا فع

 yaktubūna mā yamkurūna : يكتثىن ما يمكسون

قال يىظف التيهر ا  : iz qāla yūsufu liabīhi 

 

Ta' Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam: 

1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan 

dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/. 

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan 

kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

4) Pola penulisan tetap 2 macam. 

Contoh:   

 Raudlatul athfāl زوضح االطفال 

 al-Madīnah al-munawwarah انمديىح انمىىزج
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Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan   sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam 

transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah tersebut.  

Contoh:  

 Rabbanā زتىا

 Nazzala وصل

 

Kata Sandang  

Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung 

mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut: 

Contoh:    

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu انتىاب

 Al-syamsu Asy-syamsu انشمط

Diikuti oleh Huruf Qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.  
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Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Al-badiꞌu Al-badīꞌu انثديع

 Al-qamaru Al-qamaru انقمس

 

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda 

hubung (-). 

 

Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila 

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam 

tulisannya ia berupa alif. 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Ta `khuzūna تأخرون

 Asy-syuhadā`u انشهداء

  Umirtu أومسخ

 Fa`tībihā فأتي تها
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Penulisan Huruf  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat 

menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut: 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 وإن نها نهىخيسانساشقيه

Wa innalahā lahuwa khair al-

rāziqīn 

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فاوفىا انكيم وانميصان
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“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” 

(Q.S Al Hujurat : 6) 

 

PERSEMBAHAN: 

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan 

kepada : 
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xvii 
 

KATA PENGANTAR 

 بسم ااهلل الر حمن الر حيم

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah 

serta ‘inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita ni Nabi 

Muhammad Saw. berkat perjuangan beliau yang telah mengubah 

peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi 

dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu 

untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Raden fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini ialah “Proses 

Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hoaks Dengan 

Menggunakan Akun Palsu Di Media Sosial”. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan 

namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak 

serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa 

diselesaikan dengan baik. oleh karena itu penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 



xviii 
 

1. Bapak Prof. Drs. H. M.Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA,M. Ag selaku Dekan 

Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri 

Raden fatah Palembang. 

3. Bapak Fattah Hidayat, S. Ag, M.Pd.I Selaku ketua Jurusan 

Jinayah sekaligus menjadi Pembimbing Akademik saya 

dan Bapak Dr. Muhammad Sadi Is., M.H selaku sekretaris 

Jurusan Jinayah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. 

4. Bapak Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum selaku pembimbing 

utama yang telah memberikan pengarahan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Muhammad Sadi Is, M.H selaku pembimbing 

kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

fikiran untuk memberikan pengarahan membagi 

pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini. 

6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang 

senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta 

mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di 

Fakultas Syariah dan hukum dan seluruh staf Administrasi 



xix 
 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang. 

7. Kepala perpustakaan Universitas Islam negeri Raden Fatah 

Palembang beserta stafnya yang telah mempermudah 

pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan 

skripsi ini. 

8. Orang tua ku tercinta yaitu Ayah (Heriansyah) dan Ibu 

(Partianah) yang telah mendidik, membimbing, 

mendoakan, dan memberikan dukungan materil maupun 

imateril kepada saya selama ini. 

9. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2015, yang telah 

mendukung dan memberikan motivasi kepada saya. 

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai 

ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi 

bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, 

masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa 

yang akan datang. Amin, Ya Rabbal “alamin. 

 

 



xx 
 

Palembang, 7 April 2019 

Penulis 

 

 

Nur M Iskandar 

1521600046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ..................................................................... i 

HALAMAN KENYATAAN KEASLIAN ................................... ii 

PENGESAHAN DEKAN I ........................................................... iii 

PENGESAHAN PEMBIMBING ................................................. iv 

PERSETUJUAN PENJILIDAN .................................................. v 

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ........................................ vi 

ABSTRAK ..................................................................................... vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI .................................................. viii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN................................................ xvi 

KATA PENGANTAR ................................................................... xvii 

DAFTAR ISI.................................................................................. xxi 

BAB I : PENDAHULUAN ........................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ............................................. 1 

B. Rumusan Masalah ...................................................... 15 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................ 15 

D. Penelitian Terdahulu ................................................... 16 

E. Metode Penelitian ....................................................... 19 

F. Sistematika Pembahasan ............................................ 24 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG  

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

HOAKS ........................................................................... 26 

A. Tindak Pidana .............................................................. 26 

1. Pengertian Tindak Pidana ..................................... 26 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana .................................. 29 

3. Jenis-jenis Tindak Pidana ..................................... 31 

B. Pertanggungjawaban tindak pidana 

dalam penyidikan ...................................................... 33 

1. Pengertian Penyidikan .......................................... 33 

2. Fungsi dan Tujuan Penyidikan.............................. 36 

3. Pejabat Penyidik ................................................... 37 

4. Yang Berhak Melapor dan Mengadu .................... 42 

C. Tindak Pidana Media Sosial ........................................ 44 

1. Pengertian Media Sosial ....................................... 44 

2. Fungsi Media Sosial .............................................. 51 

3. Dampak Media Sosial ........................................... 51 

4. Tindak Pidana Hoaks ............................................ 53 



xxii 
 

 

 

BAB III : TINJAUAN TENTANG POLDA  

SUMATRA SELATAN .............................................. 58 
A. Gambaran Umum Polda  

Sumatra Selatan .......................................................... 58 

B. Struktur Organisasi Polda  

Sumatra Selatan .......................................................... 66 

BAB IV : PROSES PENYIDIKAN  

TERHADAP PELAKU TINDAK  

PIDANA HOAKS DENGAN 

MENGGUNAKAN AKUN  

PALSU DI MEDIA SOSIAL ...................................... 67 

A. Proses Penyidikan Terhadap  

Pelaku Tindak Pidana Hoaks 

Dengan Menggunakan Akun 

Palsu Di Media Sosial Studi 

Polisi Daerah Sumatra Selatan ................................... 67 

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap 

Kejahatan Hoaks Di Media Sosial. ............................. 80 

BAB V : PENUTUP ...................................................................... 89 

A. Kesimpulan  ................................................................ 89 

B. Saran  .......................................................................... 90 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................... 91 

LAMPIRAN................................................................................... 97 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................... 100 


