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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana 

Menurut Sudarto kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari 

politik hukum maupun dari politik criminal adalah: 

a) Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan 

situasi pada suatu saat. 

b) Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki biasa digunakan untuk 

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk 

mencapai apa yang dicita-citakan.6 

Usaha dan Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada 

hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum.Oleh karena 

itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana 

merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement 

policy). 

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat 

dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai politik kriminal. Arti atau 

definisi dari politik kriminal itu sendiri menurut Sudarto, adalah usaha rasional 

dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.Usaha penanggulangan 

kejahatan ini, dapat bersifat penal dan nonpenal.Usaha penanggulangan 

kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan 

                                                                   
6 Barda Nawawi Arief. 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Prenada Media Grup. Hal 26. 
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norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung unsur-unsur 

substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu 

diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut 

dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem yakni sistem 

peradilan pidana yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-

subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan 

merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan  

(input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana 

yaitu berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan 

kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). 

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan 

suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi 

suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya 

kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal  

policy) dengan  menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk 

bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy).7 

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu 

upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan 

hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun 

termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional 

                                                                   
7 Barda Nawawi Arief. 2006. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cybercrime Di 
Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 20. 
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untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang 

termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya 

tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang 

kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan 

pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam 

alternatif. 

Hal ini berarti bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan tidak ada suatu 

keharusan yang mewajibkan untuk menanggulangi kejahatan tersebut dengan 

sarana hukum pidana (penal), mengingat penanggulangan kejahatan dengan 

menggunakan kebijakan hukum pidana berupa pemberian pidana memberikan 

dampak buruk seperti yang dikemukakan oleh Herman Bianchi bahwa lembaga 

penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara 

menyeluruh. Tidak sedikitpun (bekas) yang patut diambil dari sisi yang gelap 

di dalam sejarah kemanusiaan ini.8 

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung 

unsur prefentif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana 

terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (deterrent effect). Di 

samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan 

kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial 

untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau 

penceaan/kebencian sosial (social disapproval social abhorrence) yang 

sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (social defence). 

                                                                   
8 Barda Nawawi Arief. 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal 37. 
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Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa “penal policy” merupakan bagian 

integral dari “social defence policy”. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan 

tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan 

hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut: 

a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk 

mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan persoalannya bukan 

terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antaran 

nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-

masing. 

b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama 

sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas 

pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah 

dapat dibiarkan begitu saja. 

c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si 

penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu 

warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat. 

Berdasarkan apa  yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan 

Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam 

menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat 

bahwa hukum pidana selain memiliki  sisi  represif  juga  memiliki  sisi  
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preventif  untuk  mencegah  agar  masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut 

melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. 

Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya juga merupakan 

kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana 

merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, 

tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap 

penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan 

yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap 

kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum 

pidana. 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan 

istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut 

sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam 

bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “straf baar feit” atau 

delict Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana: 

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut 

Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap 

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, 

peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan 
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perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman.9 

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas 

dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. 

Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. 

Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan 

dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan 

dilakukan dengan kesalahan. 

Menurut simon straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling yang  

diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan 

dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.10 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan 

pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang 

yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan 

perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana 

merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga 

pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus 

memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan 

beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. 

                                                                   
9 Roeslan Saleh. 2003. Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta. Askara 
Baru. Hal 53. 
10 Moeljatno. 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. Hal 56. 
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Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi 

yaitu: 

a. Unsur Subyektif 

Yaitu hal-halyang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan 

si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. 

Unsur subyektif tindak pidana meliputi: 

a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 

b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya; 

c) Ada atau tidaknya perencanaan; 

b. Unsur Obyektif 

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu 

dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin 

si pelaku. 

a) Memenuhi rumusan undang-undang 

b) Sifat melawan hukum; 

c) Kualitas si pelaku; 

d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan 

dengan akibatnya. 

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu 

faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari 

luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. 
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3. Jenis Tindak Pidana 

Menurut sistem KUHP, dibedakan  antara  Kejahatan dan Pelanggaran. 

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun 

peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. 

Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan 

yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada 

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.Menurut M.v.T 

(Memorie van Toelichting) yang dikutib oleh Moeljatno, bahwa kejahatan 

adalah “rechtsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak 

ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan 

sebagi perbuatan yang bertentangan dengantata hukum. Sedangkan 

pelanggaran adalah “wetsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya 

melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang 

menentukan demikian.11 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan 

istilah stratbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 

mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana 

atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Sesuai pendapat Wirjono 

Prodjodikoro Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam 

bahasa Belanda strafbaarfeit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi 

                                                                   
11 Ibid. Hal 71. 
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dalam strafwetboek atau, KUHP yang sekarang berlaku di indonesia.12 Ada 

istilah dalam bahasa asing yaitu delict.Tindak pidana berarti suatu perbuatan 

yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.Dan, pelaku ini dapat 

dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Pengertian perbuatan pidana 

oleh Moeljatno  adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 

bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Simons sebagaimana dikutip 

oleh Moeljatno menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan 

(handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, 

yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 

mampu bertanggungjawab.13 Sedangkan Van Hamel merumuskan strafbaar 

feit adalah kelakuan orang (menslijke gedraging) yang dirumuskan dalam 

wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (straf waardig) dan 

dilakuklan dengan kesalahan. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana 

harus terdiri dari unsurunsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung 

kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.D.Simons menyebutkan 

lima rumusan, yakni harus memiliki sifat melanggar hukum, perbuatan 

pidana juga merupakan perbuatan manusia, diancam dengan pidana, 

dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan adanya 

terjadi karena kesalahan  Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana 

terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal 

atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang 
                                                                   
12 Prodjodikoro, Wirjono. 2008. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika 
Aditama. Hal 34 
13 Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 56 
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memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur 

melawan hukum yang objektif 

C. Tinjauan Umum Tentang Cyber 

Cyber dapat diartikan sebagai istilah lain yaitu “cyberspace” yang diambil 

dari kata “cybernetics”. Pada mulanya, istilah cyberspace tidak ditunjukan 

untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jejaring komputer. 

Namun, pada tahun 1990 oleh John Perry Barlow, istilah cyberspace 

diaplikasikan untuk dunia yang terhubung atau online dengan internet. 

Kemudian diperjelas dari definisi Perry Barlow oleh Bruce Sterling, 

pengertian cyberspace menurutnya yakni: “Cyberspace merupakan sebuah 

ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan 

komunikasi yang dilakukna untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak 

secara fisik tidak lagi menjadi halangan”.14 

D. Tinjauan Umum Tentang Bullying 

1. Pengertian Bullying 

Pengertian bullying itu sendiri dalam terminologi Bahasa Indonesia tidak 

ada. Kata bullying familiar dalam bahasa Inggris, berasal dari etimologi dari 

kata bully, boele yang  bermakna first sweetheart. Konsep yang sama 

familiar di Scandinavia dan Jerman melalui kata yang bermakna sama, 

sedangkan bullismo seringkali digunakan dalam bahasa Italia. Ada juga 

yang berpendapat bullying dari  kata bull yang berarti sapi jantan sebagai 

                                                                   
14Dety Handayani. Kajian Pokok Cyber Commonication. Dalam  http://bl4cyberr.blogspot.co.id. 
diakses tanggal 10 oktober 2011 

http://bl4cyberr.blogspot.co.id/
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lambang kekuatan.15 Tetapi seiring maraknya kasus yang terjadi beberapa 

tahun ini. Banyak definisi serta konsep mengenai bullying yang diberikan 

oleh para ahli, peneliti dan pengarang mengenai bullying 

Diataranya Sullivan dalam bukunya yang berjudul “The Anti-Bullying 

Handbook ” sebagai berikut :16 

Bullying is a conscious and willful act of aggression and/or menipulation by 

one or more people againts another person or people. Bullying can last for 

a short period or go on for years, and is an abuse of power by those who 

carry it out. It is sometimes premediated, and sometimes opportunistic, 

sometimes directed mainly toward one victim, and sometimes occurs 

serially and randomly. 

 
Sullivan mendefinisikan bullying sebagai tindakan menyerang yang 

dilakukan secara sadar dan sengaja dan atau dimanipulasi oleh satu atau 

lebih banyak orang terhadap orang lain atau orang banyak. Bullying dapat 

bertahan untuk waktu yang singkat atau bahkan selama bertahun-tahun, dan 

ini adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang 

melakukannya, dan kadang-kadang dilakukan dengan oportunis, kadang-

kadang dilakukan terutama terhadap satu korban, dan terjadi berturut dan 

acak. 

Ken Rigby mendefinisikan bullying sebagai berikut:17 

                                                                   
15 Ibid. Hal 43 
16 Sullivan, keith. 2000. The Anti-Bullying Handbook. London Oxford University Press. Hal 67.  
17 Ponny Retno Astuti. 2008. Meredam Bullying. Jakarta. PT. Grasindo. Hal  3. 
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Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan 

ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan 

secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak 

bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan 

senang. 

Lebih lanjut, Ross David menggambarkan bullying dengan cara yang 

unik dimana pelaku bullying melakukan gangguan memukul, 

mengancam, menyebarkan rumor, dan/atau melecehkan korban bullying. 

Para pelaku bullying menekan orang lain agar tetap diam tentang 

peristiwa bullying serta mengeluarkan korban dari pertemanan. Para 

pelaku bullying mempunyai suatu harapan akan kekuasaan yang lebih 

kuat dari rasa empati yang mereka miliki, sehingga mereka mau melukai 

orang lain agar bisa merasa lebih kuat atau berkuasa.Para pelaku bullying 

menikmati situasi dimana ia lebih berkuasa atas korbannya, dan sering 

kali mereka melakukan bullying untuk tujuan mendapatkan sesuatu. 

Sebagaimana uraian mengenai bullyingdari berbagai ahli di atas, maka  

dapat disimpulkan bahwa bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh 

seorang  individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang 

lain baik secara fisik maupun secara mental serta dilakukan secara 

berulang. Perilaku bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, serta 

emosional/psikologis. 
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2. Bentuk-Bentuk Bullying 

Dari pemaparan pengertian bullying yang telah diberikan oleh ahli, 

hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas sebelumnya dapat ditarik 

suatu pengertian yang sama bahwa kejahatan bullying merupakan 

perbuatan yang menyerang orang lain baik fisik maupun mental, yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat 

dari korbannya, sehingga korban  merasa tidak  nyaman dan terluk baik 

fisik maupun psikologisnya. 

Keith Sulli van menyebutkan bahwa bullying dapat terjadi dalam 

beberapa bentuk, namun secara garis besar Sullivan membagi menjadi 

dua kelompok, yaitu :18 

1) Bullying Fisik 

Meliputi menggigit, menjambak, memukul, menendang, mencakar 

atau bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya. Bullying fisik juga 

meliputi perusakan barang-barang milik seseorang. Bentuk ini 

merupakan bentuk mudah terlihat dan mudah teridentifikasikan. 

Bullying fisik yang ekstrim bisa mengakibatkan kematian. 

2) Bullying Non Fisik 

Bullying non fisik terbagi dalam bentuk verbal dan non-verbal,  

antara lain : 

a. Verbal : contohnya seperti panggilan telepon yang meledek, 

pemalakan, pemerasan, mengancam, atau intimidasi, menghasut, 

                                                                   
18 Sullivan, keith. 2000. The Anti-Bullying Handbook. London Oxford University Press. Hal 45. 
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berkata kasar kepada korban, menekan, menyebarluaskan kejelekan 

korban.  

b. Non-verbal 

Terbagi menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung. 

1) Langsung : contohnya gerakan (tangan, kaki, atau anggota 

badan lainnya) kasar atau mengancam, menatap, muka 

mengancam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti. 

2) Tidak Langsung : contoh diantaranya adalah memanupulasi 

pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim 

pesan menghasut, perbuatan curang. 

Berbeda dengan Sullivan, Coloroso memaparkan bentuk-bentuk 

bullying ke dalam empat kelompok, yaitu :19 

1) Bullying Verbal 

Berupa pemberian julukan nama, celaan, fitnah, kritik, 

penghinaan (secara pribadi atau rasial), pernyataan-pernyataan 

bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-

surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, 

gosip dan lain sebagainya. 

 

 

 

 
                                                                   
19 Barbara Coloroso. 2007. Stop Bullying Memutus Mata Rantai Anak Dari Prasekolah Hingga 
SMU). Jakarta. Ikrar Mandiri Abadi. Hal 65. 
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2) Bullying Secara Fisik 

Berupa memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, 

menggigit, mencakar serta meludahi korban yang tertindas 

hingga ke posisi yang menyakitkan. 

3) Bullying Secara Rasional (Pengabaian) 

Yaitu pelemahan harga diri si korban secara sistematis 

melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau 

penghindaran, perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang 

tersembunyi seperti pandangan agresif, lirikan mata, helaan 

nafas, bahu yang bergedik, cibiran, tawa yang mengejek dan 

bahasa tubuh yang kasar. 

4) Bullying Elektronik (cyberbullying) 

Yaitu perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana 

elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, 

chatting  room, email, SMS dan sebagainya. Biasanya 

ditunjukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, 

animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya 

mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, bentuk-bentuk bullying dapat 

dikatagorikan bentuk kontak fisik langsung seperti memukul dan 

mendorong,serta kontak verbal seperti mengejek, mengancam dan 

berkata kasar. Bullying juga mengalami perkembangan akibat 
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kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan 

menggunakan  sarana  internet yang dikenal dengan cyberbullying. 

E. Tinjauan Umum Tentang Cybercrime 

1. Pengertian Tentang Cybercrime 

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah 

menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace sebuah dunia 

komunikasi berbasis internet. Cambridge Advanced Learner‟s Dictionary 

memberikan definisi cyberspace sebagai berikut: “The internet considered 

as an imaginary area without limits where you can meet people and 

discover information about any subject”. 

Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk 

kejahatan informasi dan telekomunikasi di lingkungan cyberspace yang 

kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan cybercrime. 

Terminologi cybercrime bukan satu-satunya terminologi yang digunakan 

untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang 

dapat digunakan  berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan 

komputer antara lain: computer crime, computer abuse, computer misuse, 

crime by computer, computer-related crime, computer-assisted crime, 

internet crime, E-crime dan high tech crime.20 

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan dunia 

cyber (cybercrime) adalah “Upaya memasuki dan atau menggunakan 

                                                                   
20 Sigit Suseno. 2012. Yuridiksi Tindak Pidana Siber. Bandung. Refika Aditama. Hal 89. 
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fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan 

hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada 

fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”. 

Menurut Freddy Haris, cybercrime merupakan suatu tindak pidana dengan 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut : 

a) Unauthorized access (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan), 

b) Unauthorized alteration or destruction of data, 

c) Mengganggu/merusak operasi komputer, 

d) Mencegah/menghambat akses pada komputer. 

Dari penjelasan diatas, tindak pidana cybercrime dapat berupa kejahatan 

baru yang tidak diatur dalam undang-undang pidana konvensional, dan juga 

dapat berupa kejahatan konvensional yang menggunakan sarana komputer 

atau sistem komputer. 

David l. Bainbridge mengingatkan bahwa pada saat memperluas hukum 

pidana, harus ada kejelasan tentang batas-batas pengertian dari suatu baru 

yang dilarang sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana dan juga 

dapat dibedakan dengan misalnya suatu perbuatan perdata.21 

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Cybercrime 

Salah satu instrumen internasional yang mengatur cybercrime secara 

regional adalah Convention on Cybercrime – Budapest. 23.XI.2001 yang 

ditandatangani oleh negara-negara anggota sejak 23 November 2001, bahwa 

dalam bagian kedua konvensi ini diatur perbuatan-perbuatan yang 

                                                                   
21 David 1. Bainbridge. 1993. Komputer Dan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 155. 
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ditetapkan sebagai tindak pidana cybercrime Beberapa perbuatan tersebut 

telah diatur dalam hukum pidana konvensional, sedangkan yang lain 

merupakan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan baru yang belum 

diatur. Jenis perbuatan yang diatur adalah sebagai berikut: 

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan 

kebendaan data dan sistem komputer (offences againts the 

confidentiality, integrity and availability compter data and system). 

a) Illegal access (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer), 

b) System interference (mengganggu sistem komputer), 

c) Data interference (mengganggu data komputer), 

d) Illegal interception in the computers, systems and computer networks 

operations (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem dan  

jaringan operasional komputer), 

e) Misuse of devise (menyalahgunakan peralatan komputer). 

2. Tindak pidana yang berkaitan dengan sistem komputer (computer related 

offences) : 

a) Computer-related fraud (penipuan melalui komputer) 

b) Computer-related forgery (pemalsuan melalui komputer) 

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem 

komputer (computer content related offences) : Child pornography 

(pornografi anak); 

4. Tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak yang 

terkait (offerences related to infringements and related rights); 
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5. Tindak pidana percobaan dan pembantuan (attempt and aiding or abetting). 

Pada tahun 2009, International Telecommunication Union mengeluarkan 

sebuah dokumen Understanding Cybercrime: A Guide for Developing 

Countries. Dokumen tersebut mengembangkan pengaturan-pengaturan yang 

telah dimuat Convention of Cybercrime. Pedoman ini mengumpulkan 

pengaturan konten-konten yang di anggap illegal di berbagai negara yang 

mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan Conventional of Cybercrime, seperti 

pornografi dewasa, rasis, penghinaan terhadap agama, perjudian online, 

penghinaan dan pencemaran nama baik, spamming, cyberwarfare, 

cyberlaundering, dan phissing.22 

F. Tinjauan Umum Tentang Cyberbullying 

1. Pengertian Cyberbullying 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komuniikasi, bullying telah mengalami perluasan yang pada saat ini 

dikenal dengan istilah cyberbullying 

Secara umum cyberbullying yaitu perlakuan kasar yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat 

elektronik yang dilakukan  berulang dan terus menerus pada seorang 

target yang kesulitan membela diri.23 

                                                                   
22 Kevin Muhammad Haikal.2014. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Keluarga Bobby 
“Kebo‟ Yoga Sebagai Ketua Panitia Lockstock Festival Yang Meninggal Dunia Diduga Akibat 
Cyber Bullying. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Hal. 43. 
23 Admin. Pengertian cyberbullying. http://mycyberbullying.wordpress.com. Diakses tanggal 22 
mei 2014 

http://mycyberbullying.wordpress.com/
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Menurut The National Crime Prebention Council menyatakan 

bahwa cyberbullying yaitu : “When the internet, cell phones or devices 

are used to send of post text or images intended to hurt or embarrass 

another person”. Yang artinya adalah proses menggunakan internet, 

telepon genggam atau perangkat lain untuk mengirim tulisan atau 

gambar yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan 

orang lain. 

2. Bentuk-Bentuk Cyberbullying 

a. Flaming (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya 

merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame” ini 

pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.  

b. Harassment (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, 

sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus 

menerus  

c. Denigration (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar 

keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan 

nama baik orang tersebut   

d. Impersonation (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan 

mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik  

e. Outing: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang 

lain  

f. Trickery (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar 

mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut  
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g. Exclusion (pengeluaran) : secara sengaja dan kejam mengeluarkan 

seseorang dari grup online.  

h. Cyberstalking: mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang 

secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. 24 

Dari beberapa bentuk cyberbullying yang telah dijelaskan diatas, 

bahwa tindakan cyberbullying menitikberatkan kepada kekerasan secara 

verbal secara tidak langsung yang akan berdampak kepada kondisi 

emosional atau psikis dari korbannya. Dampak dari tindakan 

cyberbullying terhadap korbannya bermacam-macam, mulai dari 

timbulnya rasa tidak nyaman, ketakutan dalam hal kegiatan di dalam 

dunia cyber, hingga yang paling parah melakukan perbuatan nekad 

seperti bunuh diri. 

Di Indonesia peraturan terkait tindakan cyberbullying belum diatur 

secara spesifik dalam hukum positif Indonesia. Tetapi melihat 

karakteristik dari pengertian dari tindakan cyberbullying tersebut, maka 

peraturan perundang-undangan yang cukup relevan adalah Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yaitu Pasal 27 ayat (3) 

dan Pasal 45 ayat (1). 

 

 

 

                                                                   
24 Nancy E, Willard. 2007.Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the 
Challenge of Online. Aggression, Threats, and Distress. United States: Research Press. Hal 35. 
 


