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Ringkasan 
Mengakses internet pada masa kini merupakan rutinitas kebanyakan orang. Setiap orang 
bebas melakukan aktivitas apapun di media sosial. Cyberbullying menjadi salah satu dampak 
yang muncul dari aktivitas online. Cyberbullying diartikan sebagai tindakan bully/rundung 
yang dilakukan seseorang terhadap orang lain di dunia online. Anak dengan jiwa yang rentan 
dapat menjadi pelaku atau korban dari cyberbullying. Mereka yang tidak mengerti etika yang 
baik secara online biasanya sulit untuk mengontrol perilaku mereka di dunia online. Rumusan 
masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying 
terhadap anak dalam media sosial dan bagaimana upaya penanggulangan cyberbullying 
terhadap anak sebagai korban cyberbullying ? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana cyberbullying dan upaya 
penanggulangannya dalam hukum pidana positif di Indonesia. Metode penelitian adalah 
yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah 
atau norma-norma dalam hukum positif. Pembahasan penelitian ini mengkaji tentang 
pengaturan tindak pidana cyberbullying UU ITE, hanya saja pengaturan tersebut menjerat 
para pelaku saja, sedangkan pengaturan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan 
kepada korban cyberbullying belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia dan upaya penanggulangan di luar pidana guna mengatasi cyberbullying terhadap 
anak. 

Kata Kunci:  Cyberbullying, Anak, Korban 

 

I. Pendahuluan 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) telah mengalami kemajuan yang 
sangat pesat, terutama setelah ditemukannya teknologi yang menghubungkan antar komputer 
(Networking) dan Internet. Namun demikian, berbagai kemajuan tersebut ternyata diikuti pula 
dengan berkembangnya sisi lain dari teknologi yang mengarah pada penggunaan komputer 
sebagai alat untuk melakukan berbagai modus kejahatan. Istilah ini kemudian dikenal dengan 
cybercrime1. Teknologi yang canggih melalui internet juga memudahkan masyarakat dalam 
berinteraksi tanpa perlu bertatap muka dimana tidak ada batasan geografis. Terlebih sekarang ini 
telah banyak orang mengenal media sosial. Media sosial memberikan berbagai dampak dan 
bahkan bisa menggeser media konvensional lainnya 2.  

Orang dewasa dan anak-anak yang menggunakan teknologi dan internet sebagai sarana 
komunikasi seringkali penyebab timbulnya kejahatan dunia maya yang disebut cyberbullying, 

 
1  Dian Alan Setiawan, Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank 

Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime), Jurnal Era Hukum FH Untar Vol.16 No. 2 Tahun 2018, 
http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/4526 

2  Chris Natalia, Remaja,Media Sosial dan Cyberbullying, Komunikatif : Jurnal Ilmiah Komunikasi / Volume 5 / Nomor 2 
Desember 2016 
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yang dimana disaat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial tersebut, anak 
dapat menjadi korban intimidasi berupa penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan 
maupun tindak intimidasi lainnya yang dikirim melalui pesan teks, gambar maupun video. 
Namun cyberbullying sendiri hanya terjadi dengan anak-anak, karena cyberbullying valid bila 
pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila 
salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, kasus akan 
dikategorikan sebagai cyberstalking atau sering juga disebut cyber harassment3. 

Cyberbullying adalah salah satu fenomena yang terjadi akibat pengaruh negatif dari 
perkembangan teknologi. Cyberbullying adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari 
bullying yang selama ini terjadi secara konvensional. Cyberbullying berbentuk kejahatan secara 
verbal di dalam cyberspace dan mayoritas memakan korban anak-anak 4.Remaja merupakan 
sosok yang paling sering menggunakan media sosial. Kebanyakan dari mereka menggunakan 
media sosial untuk mencari teman atau mem- bangun pertemanan, mempost foto atau video 
tentang aktivitas mereka, membangun self image, dan lain- nya. Tidak semua remaja mengerti 
bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Media sosial juga sering dijadikan 
para remaja sebagai ajang untuk mengomentari status atau postingan dari orang lain. Komentar-
komentar tersebut bisa berupa komentar yang baik dan buruk. Remaja adalah sosok yang paling 
mudah terpengaruh dan masih berjiwa labil.  Rentannya jiwa remaja yang mudah terpengaruh 
dan media sosial yang saat ini menjadi bagian dalam aktivitas remaja menarik per- hatian khusus. 
Tidak ada persyaratan yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang hendak beraktivitas di 
internet, khususnya di media sosial, bagaimana mereka harus beretika dalam menggunakan 
media sosial dan hal-hal apa yang  sebaiknya tidak dilakukan dalam menggunakan media sosial. 
Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang menim- bulkan berbagai 
penyalahgunaan media sosial. Salah satu penyalahgunaan media sosial yang akhir- akhir ini 
semakin ditemui adalah cyberbullying.  

Kasus Cyberbullying akhir-akhir ini menjadi salah satu masalah terbesar yang rentan 
dihadapi oleh anak muda bahkan tak jarang orang dewasa pun sekalian dalam kehidupan sehari-
hari. Cyberbullying adalah intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal dan terus 
menerus yang dilakukan di dunia maya. Dalam kasus Cyberbullying penindasan yang terjadi 
melalui dunia maya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Penindasan Psikologis yang menimbulkan 
trauma psikologis, ketakutan, depresi, kecemasan, atau stress, serta Penindasan Verbal yang 
terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, penglihatan, seperti memaki, menghina, 
menjuluki, mengolok, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyebar gosip dan 
menyebar fitnah.  

Beberapa faktor penyebab terjadinya Cyberbullying adalah pemahaman yang minim akan 
media sosial, disharmonisasi hubungan di lingkungan Sekolah, kurangnya pengawasan keluarga 
di rumah, rendahnya Mindset dan self defence pada diri serta bebasnya Media Sosial. Rendahnya 
Percaya Diri dan tidak ditanamkannya sikap self defence atau membela diri untuk melakukan 
perlawanan jika mendapatkan kejadian bullying tersebut sangat mudah mengakibatkan terjadinya 
penindasan. Bebasnya media sosial sekarang tidak mengindahkan juga sering terjadinya bullying 
di dalam dunia maya yang sering di sebut dengan Cyberbullying, dimana media sosial menjadi 
salah satu penyumbang besar dalam terbentuknya suatu sikap. Di Indonesia sendiri, masih 
banyak tontonan yang tidak mengajarkan perilaku yang baik atau dampak yang baik 
bagi viewersnya.Internet yang kita gunakan selama ini belum sepenuhnya safety, masih banyak 
konten yang perlu diteliti lebih lanjut agar tidak berdampak buruk pada masyarakat. 

Status pelaku yang anonim ini yang menjadikan cyberbullying menjadi sangat berbahaya. 
Hal tersebut dikarenakan korban cyberbullying menjadi menebak-nebak mana di antara teman-
temannya yang menjadikannya sebagai sasaran cyberbullying. Meskipun terdapat kemungkinan 
seluruh kelas terlibat dalam tindakan cyberbullying tersebut. Untuk korban cyberbullying, datang 
ke sekolah dengan ancaman dari penjahat yang tidak diketahui identitasnya seperti terjebak di 

 
3  Wikipedia, 2019, Intimidasi dunia maya, http://id.wikipedia.org./wiki/Cyberbullying. 
4  Novan Andy Wiyana, 2012, Save Our Children From School Bullying, AR-RUZZ Media, Jogjakarta, hlm. 18.  
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sebuah pulau yang tidak diketahui jalan keluarnya. Dalam konteks ini, dunia maya berubah 
menjadi sebuah wilayah di mana tidak ada aturan dan peradaban. Satu hal lain yang patut 
disadari bersama adalah bahwa dunia maya adalah dunia di mana anak-anak dengan canggihnya 
dapat bermain komputer dan berinteraksi dengan teknologi, tetapi seringkali tidak diiringi 
dengan kematangan psikologis dan kendali sosial yang baik untuk mengarahkan perilaku 
mereka.5  

Berdasarkan laporan tahunan KPAI, kasus bullying di media sosial mulai muncul sejak 
2016. Hal ini dipicu kemajuan teknologi dan media sosia serta kemudahan anak untuk mengakses 
internet. "Tahun 2015 ke bawah kasus cyberbullying itu nol alias tidak ada laporan, namun 
menginjak 2016 kasus cyberbullying mulai muncul dan semakin tinggi dari tahun ke tahun," 
paparnya. Dia merinci 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 cyberbullying lebih besar. Di 2016, 
ada 56 anak jadi pelaku cyber bullying, jumlah ini naik pada 2017 menjadi 73 kasus dan meningkat 
pada 2018 menjadi 117 kasus. "Cyberbullying ini bagaikan fenomena gunung es, faktanya di 
lapangan jumlah kasus perundungan anak di media sosial yang tidak melaporkan ke KPAI lebih 
banyak". 

Kasus kekerasan di dunia pendidikan Tanah Air kembali jadi sorotan. Awal 2019, berbagai 
aksi kekerasan kerap terjadi di lingkungan sekolah. Paling tragis adalah meninggalnya Aldama 
Putra, salah seorang mahasiswa Akademi Teknik Kesalamatan Penerbangan (ATKP) Makassar 
yang dianiaya seniornya. Kasus perundungan (bullying) juga kerap terjadi. Salah satunya 
dilakukan murid terhadap gurunya di salah satu sekolah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 
Berikut lima kasus kekerasan dalam dunia pendidkan Tanah Air 6 

1. Peserta Ospek Dipaksa Makan Makanan Encer 
Pertengahan Januari 2019, dunia maya digegerkan dengan beredarnya sebuah video yang 
memperlihatkan beberapa siswa dipaksa mengkonsumsi makanan encer dalam sebuah 
ember oleh seniornya. Diduga para siswa tersebut tengah mengikuti masa orientasi 
pasukan pengibar bendera (paskibraka). Video yang beredar di media sosial itu 
memperlihatkan para senior memperlakukan mereka seperti binatang.Secara terpaksa para 
peserta ospek pun memakanya. Terlihat di antara mereka sampai muntah lantaran tak kuat 
menahan mual usai memakan makanan menjijikan tersebut. 

2. Tewasnya Taruna ATKP Makassar  
Aldama Putra (19), mahasiswa ATKP Makassar mengembuskan napas terakhirnya di 
Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar, pada 5 Februari 2019.Meninggal dengan luka lebam 
disekujur tubuh, Aldama diketahui menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. 
Penganiayaan terjadi pada Minggu 3 Februari 2019, sekira Pukul 21.30 Wita. Aldama 
dianiaya karena tidak mengenakan helm saat masuk ke lingkungan kampus yang berada di 
Jalan Salodong, kecamatan Bringkanaya, Makassar.  “Jadi pelanggaran dan dilihat yang 
tidak menggunakan helm, di situlah ditegur, baru dipanggil ke kamar salah satu senior. 
Dan di situlah terjadi kasus penganiyaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” 
ujar Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwibowo. Atas kasus penganiayaan 
tersebut, Muhammad Rusdi (21) ditetapkan sebagai tersangka. Penetapannya sebagai 
tersangka dilakukan setelah melakukan pemeriksaan secara maraton. Pihak kepolisian pun 
telah memeriksa sebanyak 24 orang saksi lainnya, termasuk pihak kampus. 

3. Kasus Audrey  
Dugaan kekerasan yang dialami A bermula dari cekcok akibat saling ejek antara A dengan 
siswi SMA di medsos. Salah satu pelajar berinisial Ec alias NNA (17) mengakui perkelahian 
dimulai dari dirinya dengan A karena kekesalannya terhadap korban yang sering mem-

 
5  Scientia Afifah Taibah, 2013, Urgensi Kriminalisasi Cyberbullying di Indonesia, http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-

09/S45390-Scientia%20Afifah%20Taibah 
6  https://nasional.okezone.com/read/2019/02/12/337/2016872/6- kasus- kekerasan-dan- bullying- di- sekolah- awal-

2019-nomor-2-berakhir-tragis diakses 17 Nopember 2019 
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bully dirinya di medsos. A dan para siswi SMA itu pun bertemu di tepi Sungai Kapuas, pada 
Jumat (29/3) untuk menyelesaikan cekcok dari medsos itu. Saat bertemu itulah terjadi 
perkelahian. Singkat cerita, usai perkelahian terjadi, ibu korban membuat laporan ke 
Polresta Pontianak. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan, berlanjut ke 
penyidikan hingga ditetapkanlah tiga tersangka pelaku, yakni Ar, Ec alias NNA, dan Ll.  
 
Dari sejumlah kasus di atas Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa cyberbullying 

memiliki dampak buruk dan berkonsekuensi serius. Sebagai contoh, korban cyberbullying 
memiliki harga diri rendah, peningkatan keinginan bunuh diri, dan berbagai tanggapan 
emosional, keinginan untuk membalas tetapi takut, frustrasi, marah, dan depresi7. Di samping 
itu, korban cyberbullying melaporkan bahwa dirinya mengalami perilaku dan emosional tak 
menentu, susah konsentrasi, serta masalah bergaul dengan teman-temannya seusai mengalami 
cyberbullying. Para korban juga mengaku lebih sering menderita sakit kepala, nyeri perut 
berulang, dan sulit tidur. Bahkan, satu dari empat orang merasa tidak aman di sekolah8. 

Adapun landasan hukum yang akan diulas adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Dalam Undang-Undang Informasi dan 
Teknologi, pengaturan tentang hal tersebut dapat digolongkan ke dalam BAB VII tentang 
Perbuatan yang Dilarang, lebih khusus lagi dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3). Dalam pasal 27 ayat (1) 
diatur tentang larangan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan, sementara dalam ayat (3) terdapat larangan untuk mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan 
demikian, melihat fenomena tersebut, penulis menganggap bahwa topik ini perlu diangkat. 
 

II. Rumusan Masalah 

 Beranjak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu 
hukum dan permasalahan antara lain : Pertama, Bagaimana perlindungan hukum terhadap 
korban cyberbullying terhadap anak dalam media sosial? dan kedua, Bagaimana upaya 
penanggulangan cyberbullying terhadap anak sebagai korban cyberbullying ? 
 

III. Pembahasan 

a. Perlindungan Hukum Korban Cyberbullying Terhadap Anak Dalam Media Sosial 

Di Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak 
tindak pidana cyberbullying ini. Secara umum cyberbullying dalam aspek hukum 
diinterprestasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, 
yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang 
relevan dalam mengatur delik cyberbullying ini adalah sebagaimana tercantum dalam Bab XVI 
mengenai Penghinaan, khusunya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2). Pada dasarnya, KUHP memang 
dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Namun ketentuan 
pidana dalam KUHP untuk cyberbullying sangat sedikit dan tidak sesuai dengan intimidasi, 
pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal secara terus menerus yang dilakukan di dunia maya. 
Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang 
berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

 
7  Abang Kafi, 2011, Efek Berbahaya Dari Cyber-Bully, http://abangkafi.blogspot.com/2011/10/efek-berbahaya-dari-cyber-

bully.html. 
8  http://daeng.student.umm.ac.id/download-as-pdf/umm_blog_article_53.pdf, diakses pada tanggal 16 Nopember 2019 
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Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk 
menjerat para pelaku cyberbullying. Dimana Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi 
pidana antara lain tercantum dalam pasal 27 ayat (1) melanggar kesusilaan; Pasal 27 ayat (3) 
penghinaan/pencemaran nama baik; Pasal 27 ayat (4) pemerasan dan/atau pengancaman ;  Pasal 
28 ayat (2) hoax dan ujaran kebencian : dan Pasal 29 ancaman kekerasan/ancaman. 

Hukuman yang diterima oleh mereka yang telah melanggar adalah sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, yaitu : Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pasal 28 ayat (2) dipidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar 
rupiah). Pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah). 

Dalam KUHP maupun UU ITE di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai tindak 
pidana cyberbullying tersebut. KUHP maupun UU ITE tidak menyebutkan definisi dari 
penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan dalam KUHP maupun UU ITE hanya 
mengatur mengenai sanksi yang menjerat pelaku dari tindak pidana cyberbullying yang memuat 
penghinaan dan pencemaran nama baik, belum ada pengaturan tentang perlindungan terhadap 
korban dari tindak pidana cyberbullying tersebut.  Mengingat banyak dampak yang timbul yang 
dirasakan oleh para korban seperti halnya depresi, stress, bahkan hingga sampai menyebabkan 
akibat yang sangat fatal yaitu bunuh diri.  

Peristiwa cyberbullying kini semakin sering terjadi seiring dengan derasnya arus informasi 
melalui media sosial. Data kasus cyberbullying di Indonesia secara menyeluruh sulit ditemukan. 
Namun, data dari Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa setidaknya ada 25 kasus cyberbullying 
dilaporkan setiap harinya . Selain itu data tahun 2018 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
menyatakan jumlah angka anak korban bullying mencapai 22,4%. Tingginya angka tersebut dipicu 
oleh tingginya konsumsi internet pada anak-anak. Sayangnya, dari ranah hukum, aturan hukum 
tentang cyberbullying masih lemah sehingga tidak bisa digunakan secara efektif di persidangan. 
Padahal perilaku cyberbullying bisa berdampak fatal. Bahkan ada potensi upaya bunuh diri oleh si 
korban, bila tidak bisa mengatasi trauma atas cyberbullying. 

Pemerintah berusaha mengisi kekosongan hukum terkait cyberbullying dengan 
memasukkan delik cyberbullying dalam Perubahan UU ITE. Namun pasal tersebut memiliki 
definisi yang terbatas karena hanya memaknai cyberbullying sebagai bentuk “ancaman kekerasan” 
atau “menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Padahal ada banyak bentuk-bentuk 
cyberbullying, antara lain pelecehan dan intimidasi. Merumuskan pasal baru di dalam UU ITE 
sebagai aturan hukum khusus terkait bullying di internet adalah langkah yang efektif. UU ITE 
telah lama mendapat kritik karena beberapa masalah, termasuk terkait praktik cyberbullying. Hal 
ini membuat revisi terhadap delik cyberbullying menjadi penting. Perumusan pasal baru ini tentu 
akan jauh lebih efektif ketimbang sekadar melekatkan definisi cyberbullying pada pasal yang ada 
sekarang. Setelah menegaskan definisi cyberbullying dalam UU ITE, maka langkah selanjutnya 
untuk menguatkan perlindungan terhadap korban anak-anak adalah perumusan pasal baru dalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak9.Hal ini mengingat praktik bullying dan cyberbullying 
banyak menimpa anak-anak. Menyusun ulang definisi cyberbullying dalam hukum Indonesia 
merupakan langkah yang tepat. Dengan definisi yang lebih tepat diharapkan aturan hukum akan 
lebih bisa melindungi mereka yang lemah dan mengalami penindasan. 

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlu penanganan yang cepat, 
termasuk pengobatan secara fisik, psikis, dan sosial, lainnya yang berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Pasal 59A Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk 
pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan 

 
9  Eka Nugraha Putra, 2019, Merunut lemahnya hukum cyberbullying di Indonesia, https://www.aminef.or.id/ 

merunut_lemahnya_hukum_cyberbullying _di_indonesia/ 
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gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, 
pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, pemberian 
perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Pasal 69 telah mengatur dalam 
perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan karena dari masyarakat sendiri 
kurangnya pemahaman tentang hukum, Perlu adanya pemantauan anak di lingkup sekolah 
maupun di rumah, Pelaporan, dan Pemberian sanksi untuk korban jalur hukum alternative 
terahir jika permasalahan tidak bisa di selesaikan karena anak harus di lindungi dari hukum. 

 

b. Upaya Penanggulangan Cyberbullying Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying 

Upaya penanganan suatu kejahatan tidak hanya meliputi upaya penal (pidana), tetapi juga 
non penal (di luar pidana). Hal tersebut berkaitan dengan konsep mendasar bahwa hukum 
pidana merupakan ultimum remedium, yang hanya dapat diterapkan apabila cara-cara lain tidak 
dapat efektif lagi dilakukan. Upaya nonpenal tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki 
kondisi-kondisi sosial tertentu yang memiliki kaitan dengan kejahatan tersebut, dalam hal ini 
cyberbullying. Upaya nonpenal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara. 
Dalam penelitian kali ini, penulis hanya akan mengupas upaya nonpenal apa saja yang dapat 
dilakukan oleh warga negara baik oleh orang tua, remaja, anak-anak, guru di sekolah, maupun 
masyarakat itu sendiri. Upaya nonpenal tersebut antara lain sebagai berikut: 

 
1) Pendekatan Budaya (Kultural)  

Setiap pengguna internet seharusnya mengetahui setiap etika dalam menggunakan 
internet (cyberethics). Cyberethics adalah suatu aturan tidak tertulis yang dikenal di dunia 
maya. Cyber ethics merupakan hukum tidak tertulis dalam tata cara berinternet menjadi 
tindakan preventif menanggulangi cyberbullying. Berikut ini cyberethics atau etika 
internet/etika dunia maya. Adapun 7 (tujuh) cyberethics adalah sebagai berikut 10:

 

 
a) Sebaiknya memiliki password sendiri. Tidak meminjamkan atau berbagi password, 

karena ketika seseorang log in (masuk) menggunakan password maka orang yang 
menguasai password tersebut dapat menggunakannya untuk hal tidak baik.  

b) Jangan masuk komputer orang lain dengan tujuan untuk menguasai karena hal ini 
termasuk tindakan kriminal.  

c) Ketika mendownload (mengambil) materi dari internet termasuk film, musik, 
permainan atau perangkat lunak (software), harus mematuhi pembatasan hak cipta.  

d) Jangan sabotase komputer orang lain.  
e) Jangan menyalin informasi dari internet dan mengklaim itu sebagai milik pribadi. 

Tindakan ini termasuk kedalam plagiarisme (plagiarism).  
f)   Jangan memanggil nama orang lain dengan tujuan mengatakan kata-kata kasar, 

berbohong tentang mereka atau melakukan perbuatan yang dapat ditafsirkan mencoba 
untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka.  

g) Ketika mendownload software pastikan mematuhi pembatasan hak cipta.  
 

2) Pendekatan Pendidikan Moral (Edukatif)  
Upaya pelaksanaan pendidikan moral dapat dilakukan keluarga dengan memberikan 

pengajaran. Michele Borba Dalam buku berjudul “Membangun Kecerdasan Moral” 
menjelaskan bahwa keluarga dapat memberikan 7 pengajaran Moral kepada anak sebagai 
berikut:11

 

 

 
10  Di akses dari nobullying.com/cyber-ethics/ “Cyber Ethics in Century” pada tanggal 22 Oktober 2019 
11  Michele Borba, Membangun Kecerdasan Moral (Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi),(Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama,2008), hal.7-8.  
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a) Empati merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami perasaan orang 
lain. 

b) Hati Nurani suara hati yang membantu anak memilih jalan yang benar, serta tetap 
berada di jalur yang bermoral, membuat dirinya merasa bersalah ketika menyimpang 
dari jalur yang semestinya. 

c) Kontrol diri membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya dan berpikir 
sebelum bertindak, sehingga dapat melakukan hal yang benar dan kecil kemungkinan 
mengambil tindakan yang akan menimbulkan akibat buruk. 

d) Menghormati Orang lain kebaikan ini mengarahkan anak memperlakukan orang lain  
sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukan dirinya, sehingga mencegah anak 
bertindak kasar, tidak adil, dan bersikap memusuhi. 

e) Kebaikan Hati membantu anak untuk mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap 
kesejahteraan dan perasaan orang lain.  

f)   Toleransi membuat anak mampu menghargai perbedaan kualitas dalam diri orang lain, 
membuka diri terhadap pandangan dan keyakinan baru, serta menghargai orang lain 
tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, kepercayaan, kemampuan, atau 
orientasi seksual.  

g) Keadilan menuntun anak agar memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak, 
adil, mematuhi aturan, mau bergiliran dan berbagi, serta mendengar semua pihak 
secara terbuka sebelum memberi penilaian apapun.  

 
Pendidikan moral dan peranan keluarga juga didukung oleh Mahmud Mulyadi Pakar 

Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilihat dalam bukunya 
berjudul “Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam 
Penanggulangan Kejahatan Kekerasan”, dijelaskan bahwa kehangatan sebuah keluarga 
akan melahirkan motivasi yang positif para anggotanya dalam menghadapi kehidupan. 
Sebaliknya, kondisi keluarga yang berantakan, menjadikan anggota-anggotanya (terutama 
anak-anak) cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga dapat mengarah 
terjadinya kejahatan12 

 
3) Pendekatan Ilmiah  

Kebijakan rasional menanggulangi tindakan cyberbullying tidak terlepas dari 
pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah menuntut perguruan tinggi dan akademisi 
melakukan penelitian, sosialisasi dan seminar terhadap kejahatan yang menggunakan 
teknologi seperti cyberbullying, baik melalui Basic Research (penelitian dasar yang 
mempunyai alasan intelektual, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan) ataupun 
Applied Research (penelitian terapan yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk 
mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, efisien). 
Pendekatan ilmiah sangat penting untuk menanggulangi maraknya tindakan cyberbullying 
dan dampak negatifnya.  

 
4) Pendekatan Teknologi (Techno Prevention) 

Aplikasi parental control dan penapis digunakan untuk melindungi keamanan anak 
di internet dan dipasang di berbagai jenis gadget yang digunakan. Beberapa aplikasi 
parental control yang dapat di pasang di antaranya adalah Qustodio, K9 Web Protection, 
Kakatu dan DNS Nawala. Software seperti Kakatu dan DNS Nawala13. Software diatas 
digunakan untuk mengetahui aktifitas anak di dunia maya saat terhubung dengan internet, 
situs-situs apa yang mereka sering masuki, memberikan peringatan jika situs yang 
dikunjungi memiliki konten berbahaya.  Keamanan komputer (computer security) atau 

 
12  Mahmud Mulyadi, Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan 

Kejahatan Kekerasan, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 15. 
13  Diakses dari Internetsehat/id pada tanggal 14 Nopember 2019 
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dikenal juga dengan sebutan cyber security (IT security) adalah keamanan informasi yang 
diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Diperlukan sistem keamanan komputer 
yang baik untuk menjaga agar orang lain tidak menerobos secara paksa sistem komputer 
dan jaringan komputer yang dimiliki orang lain. Jika suatu sistem komputer telah di 
terobos dan dikuasai maka akan mengakibatkan data-data pribadi yang ada di komputer 
dapat dikuasai dan dipublikasikan kedalam dunia maya.14 

 

IV. Penutup 

a. Simpulan 

 (1) Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying terhadap anak dalam media sosial di 
Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak 
cyberbullying ini. Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi 
dunia maya dicetuskan. Namun ketentuan pidana dalam KUHP untuk cyberbullying sangat 
sedikit dan tidak sesuai dengan intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal secara 
terus menerus yang dilakukan di dunia maya. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan 
mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, 
terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku cyberbullying. Dimana 
Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana. Pemerintah berusaha mengisi 
kekosongan hukum terkait cyberbullying dengan memasukkan delik cyberbullying dalam 
Perubahan UU ITE. Namun pasal tersebut memiliki definisi yang terbatas karena hanya 
memaknai cyberbullying sebagai bentuk “ancaman kekerasan” atau “menakut-nakuti yang 
ditujukan secara pribadi”.  

(2) Upaya penanganan suatu kejahatan tidak hanya meliputi upaya penal (pidana), tetapi juga 
non penal (di luar pidana) . Hal tersebut berkaitan dengan konsep mendasar bahwa hukum 
pidana merupakan ultimum remedium, yang hanya dapat diterapkan apabila cara-cara lain tidak 
dapat efektif lagi dilakukan. Upaya nonpenal tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki 
kondisi-kondisi sosial tertentu yang memiliki kaitan dengan kejahatan tersebut, dalam hal ini 
cyberbullying Upaya nonpenal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara. 
Dalam penelitian kali ini, penulis hanya akan mengupas upaya nonpenal apa saja yang dapat 
dilakukan oleh warga negara baik oleh orang tua, remaja, anak-anak, guru di sekolah, maupun 
masyarakat itu sendiri. Upaya nonpenal tersebut antara lain sebagai berikut: a) Pendekatan 
Budaya; b) Pendekatan Moral; c) Pendekatan ilmiah; d) Pendekatan Teknologi. 

 

b. Saran 

Dalam KUHP maupun UU ITE di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai 
tindak pidana cyberbullying tersebut. KUHP maupun UU ITE tidak menyebutkan definisi dari 
penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan dalam KUHP maupun UU ITE hanya 
mengatur mengenai sanksi yang menjerat pelaku dari tindak pidana cyberbullying yang memuat 
penghinaan dan pencemaran nama baik, belum ada pengaturan tentang perlindungan terhadap 
korban dari tindak pidana cyberbullying tersebut.  Mengingat banyak dampak yang timbul yang 
dirasakan oleh para korban seperti halnya depresi, stress, bahkan hingga sampai menyebabkan 
akibat yang sangat fatal yaitu bunuh diri.  

Upaya penanganan suatu kejahatan tidak hanya meliputi upaya penal (pidana), tetapi 
juga non penal (di luar pidana). Hal tersebut berkaitan dengan konsep mendasar bahwa hukum 
pidana merupakan ultimum remedium, yang hanya dapat diterapkan apabila cara-cara lain tidak 
dapat efektif lagi dilakukan. Upaya nonpenal tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki 

 
14  Ibid. Hal. 30 
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kondisi-kondisi sosial tertentu yang memiliki kaitan dengan kejahatan tersebut, dalam hal ini 
cyberbullying Upaya nonpenal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara 
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