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Ringkasan 
Media sosial di dunia maya memberikan kemudahan dalam berekspresi dan berkomunikasi 
bagi para penggunanya. Dalam perkembangannya ekspresi dan komunikasi yang dilakukan 
tidak hanya bersifat positif tetapi juga berdampak negatif. Salah satu perbuatan yang 
merupakan dampak negative dari meluasnya media social adalah cyberbullying. Perbuatan 
seperti, memberi komentar yang menghina, menyinggung seseorang di dunia maya tengah 
marak terjadi di media sosial. Oleh karena itu menarik untuk dikaji perlindungan hukum bagi 
korban cyberbullying dalam perspektif viktimologi sebagai upaya pembaharuan hukum 
pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, 
menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa harus dilakukan pembaharuan hukum pidana dalam rangka 
melindungi korban cyberbullying, yaitu dengan merumuskan perbuatan yang masuk dalam 
kategori cyberbullying untuk dapat menentukan pertanggungjawaban pidana. Diperlukan 
jenis sanksi yang berpihak pada korban, misalnya restitusi atau ganti rugi. Oleh karenanya 
diperlukan mekanisme khusus terkait dengan pemberian perlindungan terhadap korban 
cyberbullying. 

Kata Kunci:  cyberbullying, perlindungan, korban 

 

I. Pendahuluan 

Setengah dari pengguna internet di Indonesia ternyata pernah menjadi korban 
perundungan atau bullying di media sosial. Hasil riset Polling Indonesia yang bekerja sama 
dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan ada sekitar 49 persen 
netizen yang pernah menjadi sasaran bullying di medsos. Menurut Sekjen APJII, Henri Kasyfi, 
angka ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan kepada para pengguna internet di Indonesia 
selama periode Maret hingga 14 April 2019 lalu.1 

Jumlah anak yang menjadi korban bullying media sosial ada 34 kasus di 2016, kemudian 
meningkat menjadi 55 kasus di 2017, jumlah cyberbullying bertambah menjadi 109 kasus 
sepanjang 2018. Sedangkan kasus anak sebagai pelaku cyber bullying lebih besar. Di 2016, ada 56 
anak jadi pelaku cyberbullying, jumlah ini naik pada 2017 menjadi 73 kasus dan meningkat pada 
2018 menjadi 117 kasus. Di lapangan jumlah kasus perundungan anak di media sosial yang tidak 
melaporkan ke KPAI lebih banyak.2 

Kisah perundungan digital (cyberbullying) yang berujung bunuh diri tragis Amanda 
Michelle Todd, mungkin adalah salah satu catatan kelam peradaban abad 21. Seorang pelajar 

 
1  Yudha Pratoomo, 2019, 49 Persen Netizen di Indonesia Pernah Mengalami Bullying di Medsos, Kompas, 

https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/08290047/49-persen-netizen-di-indonesia-pernah-mengalami-bullying-di-medsos 

diakses tanggal 10 November 2019 
2 Dini Suciatiningrum, 2019, Berkaca dari Kasus Audrey, Penghakiman Media Sosial Lebih Berat, 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/berkaca-dari-kasus-audrey-penghakiman-media-sosial-lebih-

berat/full diakses tgl 10 November 2019 
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berusia 15 tahun di Kanada memutuskan bunuh diri karena tidak tahan dengan perundungan 
yang terus dialaminya lewat media sosial. Bunuh diri itu terjadi pada tahun 2010. Bertahun-tahun 
berlalu sejak kematiannya, belum ada kejelasan soal mekanisme hukum apa yang tepat 
diterapkan di media internet untuk mencegah kasus seperti Amanda terulang lagi.3 

Kasus bunuh diri akibat menjadi korban cyberbullying kini terjadi lagi, Choi Jinri atau 
dikenal dengan Sulli, mantan anggota girl grup F(x), meninggal dunia pada Senin, 14 Oktober 
2019, sekitar pukul 15.21 waktu setempat, Seongnam, Korea Selatan. Dugaan bunuh diri muncul 
karena terdapat riwayat cyber-bullying dari netizen hingga mendiang Sulli mengalami depresi 
berat hingga fobia sosial atau takut bertemu dengan orang asing. Para anggota parlemen Korea 

Selatan juga mengusulkan RUU yang disebut dengan '설리법' (dibaca Sulli Beob) yang berarti 

'Sully Act' atau 'Sulli Law' pada 16 Oktober 2019. RUU tersebut dimaksudkan untuk melawan 
komentar jahat yang dilakukan masyarakat maupun warganet terutama pada para pelaku industri 
budaya populer Korea Selatan. RUU tersebut diusulkan oleh sembilan anggota Majelis Nasional 
Korea Selatan. Selain itu, 100 organisasi termasuk Global Culture & Art Solidarity, Federation of 
Korean Trade Unions and Korean Government Employee’s Union juga turut mendukung. Bahkan 
terdapat lebih dari 200 orang selebriti yang memiliki pengalaman mendapatkan cyber-
bullying dan teman-teman Sulli juga mendukung RUU tersebut. RUU secara resmi akan 
diserahkan untuk disahkan pada peringatan kematian Sulli pada hari ke-49 atau sekitar awal 
Desember. Penyerahan RUU akan dilaksanakan di National Assembly’s Memorial Hall Korea 
Selatan.4 

Di Indonesia, terdapat kasus Sonya Ekarina Sembiring Depari yang terjadi pada tahun 2016, 
siswi SMA Methodist I-Medan, Sumatera Utara. Dia mengaku anak Irjen Arman Depari, Deputi 
Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ditertibkan polisi lalu lintas karena 
berkonvoi usai Ujian Nasional yang mengalami trauma, karena diakibatkan dengan pemberitaan 
yang bertubi-tubi serta caci maki yang diterimanya di media sosial, membuat siswi berparas 
cantik itu ketakutan dan malu keluar rumah.  Ayah kandung Sonya juga dikabarkan jatuh sakit 
akibat pemberitaan tersebut, bahkan menyebabkan ayah Sonya meninggal dunia akibat 
pemberitaan yang terus terjadi di media.5  

Kasus cyberbullying lain yang berakhir tragis telah dialami oleh YC (nama disamarkan). YC 
adalah ketua Festival Musik Lockstock pada tahun 2013 di Yogyakarta. Festival Music tersebut 
gagal, lalu akun Twitter-nya dibanjiri oleh hujatan akibat kegagalan festival yang ia tangani. YC 
pun menabrakan diri ke kereta api, namun sebelum bunuh diri, alumnus FISIPOL UGM itu 
menuliskan salam perpisahan di akun Twitter-nya pada 25 Mei 2013, yang bertuliskan:6 
@effxxx_creatxxx:”Trimakasih atas sgala caci maki @locstockxxx.. Ini gerakan. Gerakan menuju 
Tuhan.. Salam” 

Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa cyberbullying merupakan masalah serius yang 
memerlukan penanganan lebih lanjut, penanganan yang bersifat kebijakan ataupun kode etik 
yang disepakati bersama. Korban cyberbulyying menderita kerugian secara psikis, seperti 
mengalami gangguan psikis, depresi, stres bahkan yang paling fatal hingga sampai bunuh diri 
atau meninggal dunia. Hal itu akibat tidak sanggup menahan tekanan yang terus intens mendera 
di media sosial. 

Melihat fenomena yang ada terkait kasus cyberbullying yang sudah menelan korban serta 
memberikan dampak negative berupa trauma secara psikologis, maka menarik untuk dikaji 
terkait dengan upaya melindungi korban cyberbullying dengan melihat pembaharuan hukum 
pidana di Indonesia. 

 
3  Muhammad Yasin, Norman Edwin Elnizar, 2019, Cyberbullying, Pelajaran dari Kasus Amanda Todd, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd3dc51893bd/icyberbullying-i--pelajaran-dari-kasus-amanda-todd/ 
4  Tribunewswiki, 2019, Tanggapi Kasus Sulli: CEMA Akan Tindak Tegas, Parlemen Korea Selatan Usulkan RUU Sulli Act 

https://www.tribunnewswiki.com/tag/ruu-sulli-act?url=2019/10/16/tanggapi-kasus-sulli-cema-akan-tindak-tegas-serta-

parlemen-korea-selatan-usulkan-ruu-sulli-act (diakses tanggal 10 November 2019) 
5  Wahyudi Aulia Siregar, 2016, Ayah Sonya Depari Meninggal Dunia, Polisi Minta Publik Empati, 

https://news.okezone.com/read/2016/04/07/340/1357047/ayah-sonya-depari-meninggal-dunia-polisi-minta-publik-empati. 
6  http://tribunnews.com/regional, (diakses pada tanggal 2 Oktober 2018) 
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Beberapa tulisan terkait cyberbullying, antara lain Syafrudin Kalo dkk tentang Kebijakan 
Kriminal Cyberbullying Terhadap Anak Sebagai Korban. Focus kajian terhadap anak yang menjadi 
korban cyberbullying. Penelitian ini dilakukan di Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 
2017. Penelitian lain adalah Agusta Ridha Mini, dari Universitas Samudra Langsa Aceh, dengan 
judul Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet Sebagai Kejahatan 
Mayantara, focus pada pengaturannya saja. Kemudian terkait media social, Monica Hidajat dkk 
dari Binus University telah melakukan penelitian dengan judul Dampak Media Social Dalam 
Cyberbullying, focus kajian pada penggunaan media social yang berdampak pada terjadinya 
cyberbullying. 

Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini focus pada 
perlindungan yang diberikan kepada korban cyberbullying dan pembaharuan hukum pidana agar 
dapat memberikan perlindungan terhadap korban cyberbullying. 
 

II. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji perlindungan hukum 
terhadap korban cyberbullying dalam kerangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 
 

III. Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan adalah penelitian hukum normative, dengan pendekatan 
perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan hukum positif yang mengatur tentang 
cyberbullying yang memerlukan pembaharuan hukum. Teknik pengumpulan data studi pustaka 
dengan menggunakan data sekunder dan analisis data deskriptif analitis.  Studi pustaka dilakukan 
untuk menemukan literature terkait dengan penyelesaian kasus cyberbullying agar menjadi 
masukan dalam pembaharuan hhukum pidana yang berperspektif kroban. 

 

IV. Pembahasan 

a. Melindungi Korban Cyberbullying 

Kejahatan yang sering terjadi di dunia maya atau yang disebut dengan istilah cybercrime 
tidak mengenal ruang dan waktu terjadinya kejahatan itu sendiri termasuk pula kejahatan yang 
berupa penghinaan, 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. Akan tetapi korban akan menganggap hal tersebut 
sebagai sebuah ancaman. Jadi pada dasarnya merupakan kejahatan berupa penghinaan, 
pelecehan, inti-midasi atau ancaman yang dilakukan melalui dunia teknologi dan informasi.7 

Istilah perundungan adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus-menerus 
atau berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya secara fisik maupun 
mental. Sementara itu Williard, direktur Center for safe and Responsible Internet Use di Amerika, 
mendefinisikan perundungan sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan 
informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan atau juga bisa 
dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung secara terang-terangan.8  

Perundungan dunia maya dapat terjadi karena akibat pengaruh negatif dari perkembangan 
teknologi dimana kejahatan ini merupakan bentuk perluasan dari istilah bullying dalam bahasa 

 
7  Agusta Ridha Minin, Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan 

Mayantara (Cybercrime)”, Jurnal Legalite Volume II No. 02 Edisi Juli-Desember (2017): hlm 2-3. 
8  Nasrullah Ruli, 2015, Media Sosial, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 187-189. 
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Inggris yang selama ini terjadi secara konvensional. Perundungan dunia maya berbentuk 
kejahatan secara verbal di dalam cyber space.9 Perundungan dunia maya dalam tulisan ini 
selanjutnya disebut cyberbullying. 

Dalam hukum positif, tindak perbuatan yang terkait dengan dunia maya telah diatur di 
dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 27 ayat 3 yang mengatur 
bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 

Perbuatan yang diatur yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat 
diakses, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dalam kasus cuberbullying, ada 
peran korban terlebih dahulu, misalnya korban mengupload foto ataupun caption yang kemudian 
mengundang banyak komentar miring dari para netizen. Korban memiliki peran dalam terjadinya 
cyberbullying. Akan tetapi dampak yang dialami tidak hanya kepada korban langsung (direct 
victims) melainkan juga kepada korban tidak langsung (indirect victims).  

Korban langsung (directs victims) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan 
penderitaan dengan adanya tindak kejahatan. Sedangkan korban tidak langsung (indirect 
victims), yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung 
(direct victims) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi 
korban tindak kejahatan. Dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan 
hidupnya kepada korban langsung (direct victims), seperti istri/suami, anak, dan keluarga 
terdekat.10 

Hal ini terjadi pada ayahnya Sonya Depari, ketika anaknya mendapatkan perlakuan 
cyberbullying, sang ayah merasa tertekan hingga jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Anak 
yang menjadi korban cyberbullying tetapi ayah juga ikut menjadi korban.  

Proses viktimisasi didalam dunia teknologi tentu memiliki hubungan antara beberapa 
faktor. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh K. Jaishankar,11 dalam 
bukunya mengatakan bahwa temuan penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara faktor 
gaya hidup online dan viktimisasi kejahatan komputer. Adanya hubungan yang signifikan secara 
statistik antara faktor gaya hidup online dan viktimisasi kejahatan komputer. Koefisien gaya 
hidup online yang tidak terstandarisasi menegaskan bahwa pengguna online yang menghabiskan 
waktu yang signifikan dan terlibat dalam online yang berisiko perilaku di dunia maya, cenderung 
menjadi korban. Selain itu, adapula yang menunjukkan bahwa kegiatan rekreasi online yang 
berisiko (mengunjungi situs web yang tidak dikenal, mengunduh game, musik, dan film) 
memberikan kontribusi paling besar terhadap viktimisasi kejahatan komputer di antara kategori 
gaya hidup online. Ini adalah temuan yang sangat penting karena penelitian sebelumnya telah 
gagal mengidentifikasi jenis perilaku berisiko online tertentu yang lebih rentan terhadap perilaku 
online lainnya. 

Dengan demikian, korban cyberbullying memang merupakan jenis korban partisipatif. 
Karena memerlukan peran korban sedari awal sebelum perbuatan bullying tersebut terjadi. Oleh 
karenanya, perlu diatur mengenai batasan-batasan perbuatan yang membatasi perilaku orang di 
dalam berkomunikasi dan berekspresi di dunia maya. Hal ini semata untuk meminta 
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan memberikan perlindungan bagi korban 
cyberbullying tersebut. 

Selama ini, perlindungan terhadap korban diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) terhadap korban yang mengajukan perlindungan, dengan berbagai prosedur yang 
harus dilalui. Melalui mekanisme yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 
tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Restitusi, Kompensasi dan bantuan terhadap saksi dan 

 
9  Novan Andy Wiyana, 2012, Save Our Children From School Bullying, Yogyakarta: AR-RUZZ Media, hlm. 18. 
10  C. Maya indah S, 2014, Perlindungan Korban Suatu perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 30-31. 
11  K. Jaishankar, 2011, Cyber Crimilogy : Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior, New York: CRC Press, hlm. 241. 
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korban. Korban yang diberikan perlindungan adalah korban tindak pidana, hal ini menimbulkan 
konsekwensi selama perbuatan tersebut tidak tegas disebutkan sebagai perbuatan pidana, maka 
korban cyberbullying tidak dapat mengajukan perlindungan kepada LPSK tersebut. 

Pengaturan perlindungan yang diberikan oleh LPSK pun terbatas pada korban tindak 
pidana tertentu. Seperti ganti kerugian baik dalam bantuan medis, serta rehabilitasi psikis korban 
adalah korban pelanggaran HAM yang berat, korban terorisme, korban perdangan orang, korban 
penganiayaan berat, korban kekerasaan seksual, serta korban tindak penyiksaan. Korban 
cyberbullying belum mendapat tempat perlindungan dalam pengaturan tersebut, oleh karenanya 
perlu pembaharuan hukum secara substansi, mengingat akibat dari cyberbullying berdampak 
serius bagi kerugian korban. 

 

b. Membaharui Hukum Pidana 

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk 
melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-
politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, 
kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat, beliau 
menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan 
pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) dan pendekatan yang 
berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).12 

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena 
memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari 
kebijakan atau politik hukum pada umumnya, dan khususnya bagian dari politik hukum pidana 
(criminal law/penal policy atau strafrechtspolitiek). Lebih luas lagi, politik hukum pidana itu 
sendiri pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, 
politik kriminal dan politik sosial. Di dalam setiap kebijakan (policy atau politik) 
dipertimbangkan berbagai nilai, maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus pula 
berorientasi pada pendekatan nilai.13 

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakekatnya termasuk 
bidang "penal policy" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "law enforcement policy / 
"criminal policy" dan "social policy". Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan : a. 
Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) 
dalam rangka lebih mengefektifkan penagakan hukum; b. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) 
untuk memberantas/ menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat; c. 
Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan 
dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "social defence" dan "social welfare"); 
d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") pokok-pokok 
pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang 
melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.14 

Upaya melindungi korban cyberbullying juga harus terkait dengan upaya membaharui 
hukum pidana. Pembaharuan tersebut dilakukan terhadap substansi peraturan perundang-
undangan yang belum memuat pengaturan yang jelas dan rinci. Oleh karenanya diperlukan 
firmulasi kebijakan hukum pidana yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini. 

Upaya pembaharuan tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: Pertama, perlunya adanya perumusan tindak pidana cyberbullying. Pengaturan 
yang ada dalam UU ITE belum dapat menjangkau perbuatan yang masuk dalam kategori 
cyberbullying. Berbagai jenis cyberbullying yang disampaikan oleh Willard, yaitu : 1. Flaming 

 
12  Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan, Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro, Semarang, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.1 No. 4, (1994), 2. 
13  Ibid, 3. 
14  Barda Nawawi Arief, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hlm. 3. 
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(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. 2. 
Harassment (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks 
di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus 3. Denigration (pencemaran nama baik): yaitu 
proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama 
baik orang tersebut 4. Impersonation (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan 
mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik 5. Outing: menyebarkan rahasia orang lain, 
atau foto-foto pribadi orang lain 6. Trickery (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya 
agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut 7. Exclusion (pengeluaran) : secara 
sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. 8. Cyberstalking: mengganggu dan 
mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang 
tersebut.15 

Perbuatan-perbuatan di atas belum diatur secara jelas didalam peraturan perundang-
undangan, baik di dalam KUHP maupun UU ITE. Sehingga ketidakjelasan tersebut berakibat 
tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya pelaku ataupun lepasnya pelaku dari jeratan 
hukum. Hal ini berdampak pada sulitnya perlindungan terhadap korban cyberbullying. Oleh 
karenanya perlu ada kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, mengingat perbuatan-
perbuatan di dunia maya sudah menimbulkan kerugian bagi korbannya. 

Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku di dunia maya. Sulitnya 
membedakan pelaku dan korban di dunia maya, membuat korban yang sesungguhnya tidak 
mendapatkan perlindungan. Bahkan dalam beberapa kasus, korban dikenakan pasal yang mejerat 
dia menjadi pelaku. Oleh karena itu perlu dirumuskan pertanggungjawaban pidana pelaku yang 
secara tegas dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Bentuk pertanggungjawaban yang 
diiringi dengan pemulihan bagi korban. Sehingga terwujudnya keseimbangan keadilan dalam 
proses penegakan hukum.  

Ketiga, perumusan pidana dan pemidanaan. Perumusan jenis pidana diperlukan dalam hal 
ini, mengingat korban cyberbullying mengalami kerugian secara psikis yang memerlukan 
penyembuhan. Oleh karenanya perlu diatur jenis pidana tertentu yang dapat memulihkan kondisi 
korban. Pemidanaan yang dilakukan harus berorientasi pemulihan bagi korban, dalamarti tidak 
hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan penderitaan korban. 

Keempat, perlindungan korban. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan 
masyarakat untuk tidak menjadi korban tindak pidana, ataupun perlindungan hukum apabila 
telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa,16 
perundang-undangan pidana yang saat ini berlaku (ius constitutum/ius operatum), perlindungan 
korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Hal ini 
dikarenakan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan 
yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, 
tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “tertib hukum in abstracto”. 

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap 
kerugian/penderitaan korban secara langsung dan kongkrit, tetapi lebih tertuju pada 
pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dengan demikian, sistem sanksi dan 
pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan 
konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. 

Pembaharuan hukum pidana dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban ialah 
mencakup masalah perumusan tindak pidana perundungan dunia maya (cyberbullying), 
pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan,serta perlindungan korban.  Atau dengan 
kata lain terkait dengan perbuatan pidana, sanksi, dan ganti rugi bagi korban dalam hal terjadi 
cyberbullying. 

 
15  Novan Ardy Wiyani, 2012, Save Our Children From School Bullying, Jogjakarta: AR-RUZZ Media, hlm. 14. 
16  Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm. 83-84.  
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Dalam RUU KUHP 2019 diatur terkait dengan Tindak Pidana Penghinaan dalam Bab XVII 
pasal 440-449, pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, fitnah, persangkaan palsu, pengaduan 
fitnah, pencemaran orang mati. Perbuatan-perbuatan yang mengarah pada cyberbullying belum 
terakomodir dalam RUU KUHP atau pun UU ITE. Hal ini memberikan dampak pada 
pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku. Yang tentunya 
akan berpengaruh terhadap pemulihan korban.  

Jika melihat mekanisme perlindungan korban dalam PP No. 7 tahun 2018 tentang 
Mekanisme Pemberian Restitusi dan Kompensasi belum diatur mengenai pemberian 
perlindungan terhadap korban cyber bullying secara khusus. Hal ini akan membuat sulit dalam 
penentuan hak-hak apa saja yang dapat diperoleh korban cyberbullying mengingat perbuatan 
cyberbullying nya juga belum diatur secara khusus. Kerugian korban berupa trauma psikologis, 
memerlukan rehabilitasi. Penyembuhan trauma memerlukan biaya pengobatan. Oleh karena 
perlu pemulihan kerugian baik secara materil maupun immaterial. 

Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan memformulasikan 
kebijakan perlindungan korban dalam pengaturan perbuatan pidana, penentuan sanksi, dan 
sistem pemidanaan. Agar proses penegakan hukum dapat memberikan keadilan bagi korban. 
Kebijakan formulasi dalam perundang-undangan tidak hanya melihat pada daad, daader, tetapi 
juga victim (korban).  

Dengan demikian, Perlindungan terhadap korban cyberbullying dalam kerangka 
pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan mengatur terlebih dahulu perbuatan-
perbuatan yang termasuk dalam cyberbullying, sehingga pelaku dapat dimintai 
pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan tersebut. Mengingat mekanisme pemberian 
perlindungan terhadap korban akan sangat bergantung pada penentuan jenis tindak pidana 
cyberbullying tersebut. Pemenuhan hak korban cyberbullying juga akan bergantung pada proses 
penegakan hukum dalam system peradilan pidana. 
 

V. Penutup 

a. Simpulan 

Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying dalam kerangka pembaharuan 
hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan melalui reformulasi substansi hukum yang victim 
oriented. Mulai dari pengaturan perbuatan pidana yang masuk dari kategori cyberbullying, 
penentuan pertanggungjawaban pidana, penerapan system sanksi dan pemidanaan, serta 
pemberian perlindungan dalam proses penegakan hukum haruslah memiliki keberpihakan pada 
korban. Sehingga sejatinya, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan dapat mewujudkan 
keseimbangan keadilan bagi para pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan. 

b. Saran 

Perlu diatur terkait mekanisme pemberian hak korban cyberbullying dalam Peraturan 
Pemerintah tentang Mekanisme Pemberian Restitusidan Kompensasi serta Bantuan terhadap 
Saksi dan Korban. Kemudian akan lebih baik jika LPSK memiliki peraturan terkait dengan 
pemberian bantuan tidak terbatas pada korban tindak pidana saja. Peraturan terkait cyberbullying 
perlu diatur secara tegas di dalam RUU KUHP. 
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