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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan 

bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga 

negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya 

secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dengan jelas dimaknai bahwa 

kemerdekaan menyampaikan pendapat harus didasari dengan kemampuan 

bertanggung jawab, atau tidak seenaknya. Dalam hal perbuatan yang 

dilakukan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang pada akhrinya 

dapat menimbulkan penghinaan, pelecehan, fitnah, intimidasi di jerat dengan 

beberapa pasal yang telah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 

namun faktanya di Indonesia sendiri penghinaan, pelecahan, fitnah dan 

intimidasi tidak hanya terjadi dimuka umum tetapi juga banyak terjadi di 

dunia teknologi dan informasi. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 Indonesia merupakan 

negara demokrasi yang pada prinsipnya keputusan dilaksanakan seiring 

dengan penghargaan hak-hak asasi manusia. Demokrasi yang dianut di 

Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf 

perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai 

tafsiran serta pandangan. Berbagai tafsiran mengenai demokrasi sendiri sering 
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disalah artikan oleh masyarakat pasca reformasi, demokrasi lebih sering 

dimaknai sebagai kebebasan berpendapat sebebas-bebasnya. Kebebasan 

berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak 

untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa batasan, kecuali dalam 

hal menyebarkan keburukan. Seperti yang telah tertuang pada Pasal 28 E ayat 

(3) Undang-undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi 

informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa 

mendatang. Teknologi informasi sendiri telah menyediakan beberapa jejaring 

sosial dunia maya yang dimaksudkan untuk menggali informasi dan menjalin 

komunikasi antar penggunanya.
1
 Namun perkembangan Teknologi dan 

Informasi di Indonesia juga memberi dampak negatif bagi masyarakat, 

timbulnya kejahatan di dalam dunia maya yang kini marak terjadi 

membuktikan bahwa perkembangan Teknologi dan Informasi di Indonesia 

hanya diterima secara mentah oleh masyarakat tanpa mengerti kaedah 

penggunaannya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi 

saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus 

menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
2
  Kejahatan yang sering 

terjadi di dunia maya atau yang disebut dengan istilah cybercrime tidak 
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mengenal ruang dan waktu terjadinya kejahatan itu sendiri termasuk pula 

kejahatan yang berupapenghinaan, cemoohan serta fitnah dapat terjadi 

dimana dan kapan saja serta oleh siapa saja. Perilaku tersebut jika dilakukan 

secara berkelanjutan tidak hanya akan mengakibatkan pencemaran nama baik, 

akan tetapi dapat menjadi sebuah intimidasi yang merendahkan martabat 

orang lain hingga menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya, meskipun 

intimidasi tersebut dilakukan hanya melalui dunia maya atau yang 

selanjutnya disebut dengan cyberbullying akan tetapi korban akan 

menganggap hal tersebut sebagai sebuah ancaman. Jadi pada dasarnya 

cyberbullying merupakan kejahatan berupa penghinaan, pelecehan, intimidasi 

atau ancaman yang dilakukan melalui dunia teknologi dan informasi. 

Meskipun di Indonesia belum terlalu banyak diulas mengenai kasus 

cyberbullying, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan 

datang kasus-kasus cyberbullying akan banyak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari 

kurang nya etika masyarakat ketika menggunakan sarana teknologi dan 

informasi yang smenimbulkan banyaknya kasus cybercrime di Indonesia, 

terbukti secara keseluruhan kasus cybercrime di Indonesia mencapai jumlah 

sekitar 520 kasus di tahun 2011 dan 600 kasus di tahun 2012.Jumlah ini akan 

terus meningkat seiring meningkatnya laporan masyarakat
3
  

Yang kini mulai sedikit demi sedikit terjadi di Indonesia adalah 

pencemaran nama baik yang dilakukan melalui penghinaan ataupun 

pelecehan melalui jejaring sosial, seperti halnya kasus yang menyeret nama 
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Farhat Abbas. Farhat dilaporkan oleh Ketua Persatuan Islam Tionghoa 

Indonesia (PITI) Anton Medan dan juga perwakilan dari Himpunan Advokat 

Muda Indonesia, Ramdan Alamsyah pada Kamis 10 Januari 2013 ke Polda 

Metro Jaya karena kicauannya di twitter yang mengandung unsur sara dan 

penghinaan kepada wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias 

Ahok pada waktu Ahok masih menjabat sebagai wakil gubernur.
4
 

  Selain itu tedapat pula Kasus Cyberbullying di awal April 2016, Siswi 

SMA di Medan yang bernama Sonya Depari Sembiring mendadak bikin 

heboh jagat media sosial. Bukan karena prestasinya, melainkan sikap arogan 

saat ditilang seorang Polisi Wanita (Polwan) saat konvoi usai UN 

kemarin. Sonya malah membentak-bentak polwan Ipda Perida Panjaitan, saat 

menindak mobil yang ditumpanginya melintas dengan pintu belakang terbuka 

ke atas. Bahkan Sonya mengaku anak seorang Jenderal. Cacian, ejekan, dan 

nyinyiran langsung mengarah pada Sonya. Bahkan akibat ulahnya Sonya 

 harus kehilangan ayah kandung nya akibat tak tahan karena anak nya 

menjadi bahan bullying.
5
 

Kedua kasus tersebut membuktikan mulai munculnya penyimpangan-

penyimpangan interaksi melalui media sosial. Namun demikian, potensi 

serius dari kejahatan ini dimasa depan tidak menutup kemungkinan akan 

bertambah, melihat fakta-fakta kasus tersebut diatas, penulis ingin lebih 

mendalami dan meneliti mengenai cyberbullying sebagai salah satu jenis 
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cybercrime yang mulai marak terjadi serta pengaturan hukumnya di 

Indonesia. 

Oleh karena itu, dari uraian latar belakang di atas dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis mengangkat masalah tersebut dengan judul “KEBIJAKAN 

HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA INTIMIDASI 

MELALUI INTERNET (CYBERBULLYING) SEBAGAI BENTUK 

KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana positif tentang tindak pidana 

cyberbullying sebagai salah satu bentuk cybercrime?  

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia sebagai upaya 

penanggulangan tindak pidana cyberbullying pada masa yang akan 

datang? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahuin kurangnya eksistensi adanya tindak pidana 

cyberbullying sebagai salah satu bentuk cybercrime 

2. Untuk mengetahui minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya adanya 

tindak pidana. 

D. Manfaat Penulisan 

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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A. Manfaat Teoritis  

1) Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu 

hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.  

2) Untuk memberikan suatu khasanah ilmu pengetahuan, pengembangan 

wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa atau akademisi mengenai 

tindak pidana cyberbullying dan pengaturan hukumnya.  

3) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait 

dengan upaya pembaharuan hukum pidana di era teknologi informasi. 

B. Manfaat Praktis  

1) Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pengetahuan baru di bidang 

hukum pidana pada pengaturan hukum terhadap tindak pidana 

cyberbullying. 

2) Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaturan hukum 

terhadap tindak pidana cyberbullying.  

3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mudah dipahami dan 

dapat memberikan penjelasan mengenai adanya tindak pidana 

cyberbullying dan pengaturan hukumnya. 

E. Kegunaan Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan di bidang ilmu hukum dalam 

rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang 
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diteliti oleh penulis, serta sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir 

dalam studi Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran baru terutama 

dalam bidang hukum pidana dikemudian hari sehingga mahasiswa 

khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan dalam penegakan 

hukum ditengah masyarakat. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil penulisan ini dapat dijadikan suatu masukan dan sumbangsih untuk 

pemerintah, khususnya bagi Warga Negara Indonesia untuk mengetahui 

bahayanya intimidasi melalui internet 

F. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis 

normatif.Penelitian kualitaif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau 

keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau 

digambarkan melalui pendekatan kuantitaif.  

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data 

yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta 

pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/ 
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lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap 

suatu kondisi, dan lainlain.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis normatif yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini selain 

mengkaji mengenai perundang-undangan terkait, penulis menggunakan 

literatur berupa buku-buku yang terkait dengan judul seperti halnya 

tentang tindak pidana mayantara, selain itu penulis juga menelaah pustaka 

yang diambil dari penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan 

oleh peneliti lain. 

1. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

  Sumber data primer adalah data utama yang digunakan dan 

diperoleh dari penelitian pustaka,  Undang-undang terkait, yakni 

sebagai berikut;  

 Undang-undang Dasar 1945  

 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik   

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

b. Bahan Hukum Sekunder 

  Sumber data sekunder sumber data yang didapatkan secaa 

langsung berupa keterangan yang mendukung sumber data primer, 

yakni sebagai berikut: 
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 Hasil penelitian yag di peroleh dari internet tentang cyberbullying. 

 Buku-buku tentang cybercrime, cyberbullying, dan KUHP.  

c. Data  Tersier 

 Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yakni sebagai berikut: 

 Kamus besar bahasa indonesia tentang cyberbullying 

 Kamus hukum 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi pustaka 

Pada data primer dilakukan studi kepustaka, yaitu dengan mencari, 

mengumpulkan, dan mengkaji Undang-undang yang berkaitan dengan 

penelitian skripsi ini. 

b. Dokumentasi 

Dalam studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara observasi di 

internet dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang akan diteliti 

seperti: 

 Buku-buku literatur. 

 Undang-Undang dan peratauran-peraturan yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. 

 Dokumen.  
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5. Teknik Analisa 

Pengumpulan data hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka 

yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil 

penelitian), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi dari 

berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini.Pembahasan dan 

penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan doktrin dan norma-norma 

hukum. Penganalisaan data menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara 

yang menghasilkan data deskriptif dengan menafsirkan data yang selanjutnya 

dikaitkan dengan norma dasar dari teori hukum atau doktrin. Bahan hukum 

yang telah terkumpul baik sekunder maupun primer, selanjutnya akan disusun 

dalam suatu susunan yang komprehensif, untuk selanjutnya akan dibuat 

deskripsi disajikan dalam hasil penelitian. Kemudian dari hasil penelitian yang 

didapat akan dianalisis secara yuridis normatif dengan berpedoman pada 

norma-norma (aturan-aturan) hukum yang ada disampaikan dalam bentuk 

pembahasan secara tertulis dalam penelitian ini adalah mengacu pada Undang-

undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dari 

hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.Selain memberikan 

kesimpulan, juga diberikan saran atas permasalahan yang diangkat. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 
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BAB I : pendahuluan yang berisi tentang, Latar Belakang Masalah,  

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.  

BAB II : Tinjauan pustaka yang berisi tentang tinjauan umum tentang 

tindak pidana, tinjauan umum tentang cybercrime, tinjauan 

umum tentang cyberbullying. 

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan berisikan tentang hasil 

penelitian mengenai pengaturan hukum pidana positif tentang 

tindak pidana cyberbullying sebagai salah satu bentuk 

cybercrime serta kebijakan hukum pidana di Indonesia sebagai 

upaya penanggulangan tindak pidana cyberbullying pada masa 

yang akan datang 

BAB IV : Penutup yang berisikan kesimpulan, dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


