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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

  

 Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan membutktikan tuturan 

Ade Armando pada cuitannya di Twitter yang diduga sebagai tindak penghinaan 

dan pencemaran nama baik sebagai mana tinjauan hukum yang berlaku. Tinjauan 

hukum pada penelitian ini yakni mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik 

terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 27 

ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU 

RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 serta penghinaan 

terhadap agama sebagaimana dinyatakan dalam pasal Pasal 156a jo. pasal 28 ayat 

(2) UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap 30 data, maka temuan dan 

pembahasan sebelumnya menjadi acuan untuk memaparkan kesimpulan, 

implikasi, dan rekomendasi. 

 

A. Simpulan 

1. Implikatur Tuturan Ade Armando pada Cuitannya di Twitter 

 Tuturan Ade Armando pada cuitannya di Twitter mayoritas menunjukkan 

pelanggaran terhadap maksim kualitas dengan 29 data. Selain itu juga terdapat 1 

data yang menunjukkan pelanggaran terhadap maksim kuantitas pada data tuturan 

5 dan 1 data melanggar maksim cara pada data tuturan 1. Dari hasil analisis data 

didapatkan implikatur percakapan Ade Armando, yaitu (1) ingin memperolok , 

dalam hal ini Ade Armando ingin mengumbar kejelekkan mitra tutur baik kepada 

individu, sebuah kelompok, dan juga terhadap aktivitas keagamaan (SARA) di 

hadapan publik dengan tujuan untuk merendahkan harga diri sehingga merasa 

malu, (2) implikatur merasa kesal, tersinggung, dan marah terhadap tuturan Ade 

Armando pada cuitannya di Twitter. Hal tersebut terlihat dalam konteks tuturan 

AA yang berupa komentar, kecaman, dan tudingan terhadap berbagai peristiwa 

yang dilakukan oleh mitra tutur. (3) ingin memperngaruhi, dalam hal ini Ade 
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Armando ingin mempengaruhi atau memprovokasi netizen agar sepemikiran dan 

sependapat dengan penutur. 

2. Daya Ilokusi Tuturan Ade Armando pada Cuitannya di Twitter 

 Tuturan Ade Armando pada cuitannya di Twitter menunjukan bahwa Ade 

bukan hanya menuturkan sesuatu melainkan juga memiliki maksud tertentu. 

Dalam hal ini tuturan Ade Armando pada cuitannya di Twitter merupakan tuturan 

yang berdimensi tindakan yaitu (1) tuturan Ade Armando pada cuitannya di 

Twitter berdimensi tindakan yaitu mengolok-olok aktivitas keagamaan dengan 

menjadikannya sebagai bahan candaan dihadapan publik. Hal tersebut ditandai 

dengan memberikan pernyataan yang menyimpang dari konvensi yang berlaku. 

Sebagai contoh “Tentu Allah senang kalau ayat-ayatNya dibaca dg gaya 

Minang,Ambon, Cina, Hiphop”, “Azan dikumandangkan dengan gitar rock 

elektrik? Dahsyat, bro!”, dll, (2) memberikan kategorisasi negatif kepada objek 

penghinaan di hadapan publik dengan mengevaluasi wujud fisik dan sifat lawan 

tutur dengan kategorisasi yang rendah dan negatif. Hal tersebut biasanya 

dilakukan dengan penggunaan kata sifat, sebagai contoh kelompok mahasiswa 

tak bernalar, kumpulan mahasiswa dungu, penakut, dll, (3) menuduhkan 

suatu hal atau perbuatan tanpa disertai bukti yang memadai. Sebagian besar 

tuduhan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang negatif misalnya “anti 

Indonesia”, “mendukung mafia judi bola”, dan sebagainya, (4) menyindir 

dengan mengolok-olok kejelekkan dan aib mitra tutur dihadapan publik. Sindiran 

tersebut ditandai dengan penggunaan kalimat satire dan penggunaan kalimat 

interogatif atau pertanyaan yang menimbulkan konotasi negatif dalam situasi 

ironis (menyindir) dengan tujuan untuk merendahkan harga diri mitra tutur di 

hadapan publik, dan (5) mengecam tindakan mitra tutur dengan cemoohan kasar 

(flout) dengan kata makian atau umpatan yang memiliki nilai rasa negatif 

misalnya pengecut.  

3. Tingkat Validitas Tuturan Ade Armando pada Cuitannya di Twitter 

yang Diduga sebagai Tindak Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik 

 Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori tersebut, Ade Armando 

memiliki kewenangan dalam mengujarkan tuturan yang menghinan dan 
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mencemarkan nama baik. Tuturan tersebut adalah tuturan yang isinya mengecam 

yang disebabkan karena penutur merasa kesal, tersinggung, marah, jengkel, dan 

sebagainya atas tindakan yang dilakukan oleh objek penghinaan atau mitra tutur. 

Sebaliknya, Ade Armando tidak mempunyai kewenangan menuturkan tuturan 

yang isinya menyatakan, mengoreksi, menilai, dan mengkategorikan aktivitas 

kegamaan dengan label negatif yang menyebabkan permusuhan, penyalahgunaan 

atau penodaan suatu agama sehingga tuturannya menjadi unhappy (void) ketika 

diterima umat Islam. Ade Armando juga dalam tuturannya memiliki niat yang 

sungguh-sungguh untuk melakukan penghinaann dan pencemaran nama baik. Hal 

tersebut dapat terlihat dari hasil analisis terhadap implikatur. Ade Armando 

menuturkan tuturan tersebut sebagian besar karena penutur merasa kesal, 

tersinggung, jengkel, atau marah atas tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur 

tanpa diketahui kebenarannya. Selain itu, Ade Armando juga dengan sengaja 

melakukan penistaan terhadap agama Islam dengan menuturkan tuturan yang 

isinya menilai dan mengkategorisasikan aktivitas keagamaan umat Islam dengan 

label negatif serta menjadikannya sebagai bahan candaan. 

 Tuturan Ade Armando pada cuitannya di Twitter juga berdimensi tindakan 

yaitu dengan menyindir dengan memperolok-olok kejelekkan serta aib mitra tutur 

dihadapan publik sehingga merasa malu. Berdasarkan analisis terhadap tingkat 

validitas, sebanyak 16 data dari 30 data yang dianalisis dapat dinyatakan sebagai 

tindak penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang dinyatakan pada 

Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 mengenai 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 

ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 

mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya, sebanyak 12 

data dinyatakan valid sebagai tindak penghinaan terhadap aktivitas keagamaan 

(SARA) sebagaimana dinyatakan pada pasal 156a KUHP jo. pasal 28 ayat (2) UU 

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

itu, dua data yang dinyatakan valid sebagai tindak penghinaan, pencemaran nama 

baik, dan penodaan terhadap agama yang tercantum dalam pasal 310 ayat (1) 

dan/atau pasal 27 ayat (3) serta pasal 156a KUHP. 
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B. Implikasi dan Rekomendasi 

 Dalam penelitian ini setidaknya dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa 

tuturan Ade Armando pada cuitannya di Twitter merupakan tindak penghinaan 

dan pencemaran nama baik yang berdampak hukum. Ade Armando yang 

merupakan seorang dosen dan akademisi tentu paham mengenai penggunaan 

bahasa yang berdampak hukum, akan tetapi tetap ia melakukan tindakan tersebut 

di media sosial. Hal tersebut membuktikan penggunaan bahasa yang berdampak 

hukum bukan hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan 

dampak hukum dari penggunaan tuturan yang dituturkannya, melainkan karena 

ada kesengajaan dari penuturnya. Seperti yang diketahui penggunaan bahasa yang 

berdampak hukum telah diatur dalam regulasi yang berlaku dan bisa menjerat 

siapa saja. Seperti delik penghinaan dan pencemaran nama baiik yang diatur 

dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dan/atau pasal 27 ayat (3) jo. pasal 45 ayat (1) 

UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, terdapat tuturan yang 

bermuatan menista agama seperti yang dinyatakan dalam pasal pasal 156a KUHP 

jo. pasal 28 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE). Oleh karena itu peneliti menyarankankan agar pengguna media 

sosial dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebaiknya terdapat 

tindakan tegas kepada orang-oang yang dengan senagaja menyebarkan rasa 

kebencian dan permusuhan di media sosial agar menjadi pelajaran bagi pengguna 

media sosial lainnya dalam mengemukakan pendapat di hadapan publik. 

 Penelitian ini hanya mengungkap tuturan Ade Armando yang diduga 

sebagai tindak penghinaan dan pencemaran nama baik pada cuitannya di Twitter. 

Diharapkan penelitian selanjutnya, dapat mengkaji tindak penghinaan dan 

pencemaran nama baik pada media lainnya atau dengan kajian yang berbeda. 

  


