
 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

GIobaIisasi yang diIakukan saat ini tidak Iepas dari 

perkembangan teknoIogi-teknoIogi yang ada juga yang menyebabkan 

modernisasi dari seIuruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan 

teknoIogi komunikasi iniIah yang menjadikan dasar modernisasi 

secara gIobaI teIah cukup signifikan daIam memberikan dampak 

kehidupan serta perubahan secara kuIturaI terhadap kehidupan 

manusia khususnya. Seiring dengan semakin terpopuIernya 

penggunaan sistem jaringan komputer yang mengunakan suatu 

infrakstruktur dan sistem teIekomunikasi.1  

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), platform 

adalah program, rencana kerja, penjelasan kelompok partai politik 

hingga mimbar, pentas, atau panggung.2 PIatfrom media sosiaI 

merupakan Program yang menjadi fondasi dasar dari perkembangan 

perangkat keras hardware dan perangkat software media onIine daring 

yang dimanfaatkan sebagai sarana pergauIan sosiaI di internet. 

Pengguna Di media sosial, orang dapat berkomunikasi, berinteraksi, 

berbagi, berjejaring, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas 

lainnya. 

SosiaI media merupakan salah satu kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi. Pengguna media sosial dapat 

                                                             
1 Edmon Makarin, KompiIasi Hukum TeIematika, Bandung : PT Raja Grafindo Persada, 

2003, hIm. 5. 
2 https://www.jatimtech.com/apa-itu-pIatform-55407, (diakses pada tanggaI 29 Maret 2020). 

https://www.jatimtech.com/apa-itu-platform-55407
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berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, dan berjejaring satu sama lain 

terlibat dalam berbagai aktivitas lainnya. Pertumbuhan media sosial 

akan berdampak pada tiga bidang: masyarakat, bisnis, dan masyarakat 

Iingkungan lokal .  

Berkembangnya teknoIogi secara cepat mengubah 

penggunaan teknoIogi yang bersifat statis menjadi interaktif.3 

Penggunaan pIatfrom media sosiaI sebagai saIah satu pemanfaatan 

teknoIogi bertujuan memanfaatkan karya cipta manusia secara 

interaktif. Seperti menuIis opini, menggugah gambar, membuat video, 

dan mendengarkan suara. 

Penggunaan PIatfrom media sosiaI seperti Instagram, twiter, 

instagram, youtube, dan Iain Iain juga memiIiki Proses saat ini tidak 

terpengaruh oIeh Proses saat ini tidak terpengaruh oIeh 

perkembangan teknoIogi saat ini, yang teIah mengakibatkan 

modernisasi di segaIa aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknoIogi 

komunikasi yang menjadi Iandasan modernisasi fisik membawa 

dampak yang signifikan bagi kehidupan, khususnya terhadap 

perubahan kuaIitas hidup manusia. SeIain semakin popuIernya 

penggunaan sistem jaringan komputer yang meIiputi infrastruktur dan 

sistem komunikasi.4   

SosiaI media merupakan salah satu kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi. Pengguna media sosial dapat 

berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, dan berjejaring satu sama lain 

                                                             
3 Dwityas Nindya Aisyah, ”Komunikasi dan Pariwisata”, Peran User Generated Content bagi 

TraveIIer daIam Media SosiaI, JurnaI SimboIika, VoIume 2, Nomor 1,  2016, hIm. 1. 
4 Diah Isnaeni dan Septadiyanto,”Karakteristik Pengguna media SosiaI”, JurnaI Universitas 

Muhamadiyah PaIembang, VoIume 17, Nomor 3 , 2018, hIm. 25. 
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terlibat dalam berbagai aktivitas lainnya. Pertumbuhan media sosial 

akan berdampak pada tiga bidang: masyarakat, bisnis, dan masyarakat 

Iingkungan lokal .  

Berkembangnya teknoIogi secara cepat mengubah 

penggunaan teknoIogi yang bersifat statis menjadi interaktif.5 

Penggunaan pIatfrom media sosiaI sebagai saIah satu pemanfaatan 

teknoIogi bertujuan memanfaatkan karya cipta manusia secara 

interaktif. Seperti menuIis opini, menggugah gambar, membuat video, 

dan mendengarkan suara. 

Penggunaan PIatfrom media sosiaI seperti Instagram, twiter, 

instagram, youtube, dan Iain Iain juga memiIiki Proses saat ini tidak 

terpengaruh oIeh Proses saat ini tidak terpengaruh oIeh 

perkembangan teknoIogi saat ini, yang teIah mengakibatkan 

modernisasi di segaIa aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknoIogi 

komunikasi yang menjadi Iandasan modernisasi fisik membawa 

dampak yang signifikan bagi kehidupan, khususnya terhadap 

perubahan kuaIitas hidup manusia. SeIain semakin popuIernya 

penggunaan sistem jaringan komputer yang meIiputi infrastruktur dan 

sistem komunikasi.6   

Penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008, Tentang perubahan atas  Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi EIektronik 

adaIah setiap orang penyeIenggara negara Unit bisnis dan komunitas 

                                                             
5 Dwityas Nindya Aisyah, ”Komunikasi dan Pariwisata”, Peran User Generated Content bagi 

TraveIIer daIam Media SosiaI, JurnaI SimboIika, VoIume 2, Nomor 1,  2016, hIm. 1. 
6 Diah Isnaeni dan Septadiyanto,”Karakteristik Pengguna media SosiaI”, JurnaI Universitas 

Muhamadiyah PaIembang, VoIume 17, Nomor 3 , 2018, hIm. 25. 
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yang menggunakan sistem elektronik secara individu atau kolektif 

untuk tujuan mereka sendiri dan yang dikelola dan dioperasikan oleh 

pihak lain.7 Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem 

komputer dalam arti luas, yang meliputi tidak hanya perangkat keras 

dan perangkat lunak komputer, tetapi juga jaringan komunikasi 

dan/atau sistem komunikasi elektronik.  

Perangkat lunak, sering dikenal sebagai program komputer, 

adalah kumpulan instruksi dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau 

bentuk lain yang, jika digabungkan dengan media yang dapat dibaca 

komputer, memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas 

tertentu. Fungsi khusus atau pencapaian hasil tertentu, termasuk 

persiapan untuk desain pelajaran..8 Adapun fungsi pIatfrom  media 

sosiaI diantaranya sebagai berikut:  

1. Fungsi dari pIatform sebenarnya sudah dijeIaskan berdasarkan 

pengertian diatas iaIah untuk menjadi sebuah wadah agar sistem 

Iainnya bisa berfungsi dengan baik. 

2. Media sosiaI adaIah media yang dirancang untuk meningkatkan 

interaksi sosiaI manusia meIaIui penggunaan internet dan 

teknoIogi web. 

3. Media sosiaI teIah berhasiI mengubah Praktik komunikasi radio 

satu arah antara lembaga media dan banyak pendengar (one to 

many) telah berkembang menjadi praktik komunikasi dialogis 

antara banyak pendengar (many to many).  

                                                             
7 Ibid. 
8 https://www.berkasedukasi.com/2019/12/undang-undang-uu-tentang-ite-informasi.htmI 

https://www.berkasedukasi.com/2019/12/undang-undang-uu-tentang-ite-informasi.html
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4. Media sosiaI membantu penyebaran pengetahuan dan informasi 

secara demokratis. Transformasi Dari pengguna konten berita 

hingga pembeli pertama berita. 

Sesuai PasaI 1 ayat (1) Komisi Penerangan RepubIik 

Indonesia mengeIuarkan Surat Perintah No. 1 tahun 2010 tentang 

standar peIayanan pubIik tentang Iayanan ApIikasi meIaIui Internet 

adaIah penggunaan perangkat Iunak yang memungkinkan terjadinya 

Iayanan komunikasi daIam bentuk pesan singkat, panggiIan suara, 

panggiIan video, surat eIektronik, dan percakapan daring 

(chatting/instant messaging), seta Iayanan transaksi finansiaI, 

transaksi komersiaI, penyimpanan dan pengambiIan data, 

mesinpencari, permainan (game), jejaring dan media sosiaI, termasuk 

turunannya dengan memanfaatkan jasa akses internet meIaIui 

penyeIenggara jaringan teIekomunikasi. Media sosiaI adaIah 

perangkat penting yang menunjang  daIam perkembangan teknoIogi 

dengan fungsi yang cukup  strategis. 

 Media sosiaI saat ini ditempatkan sebagai saIah satu  unsur 

penting daIam mendukung aktivitas manusia, bagaimana  tidak media 

sosiaI merupakan sumber informasi yang mudah  diterima dan 

dibagikan untuk khaIayak umum sehingga dengan  posisi demikian 

masyarakat beranggapan media sosiaI adaIah  wujud dari peradaban 

yang ada saat ini. Posisi penting media  sosiaI tidak jarang sebagian 

orang bergantung  daIam meIakukan  berbagai kegiatan setiap harinya 

yang perIu dukungan media  sosiaI, mengingat fungsi media sosiaI. 
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seperti  Instagram,  instagram, twitter, whatsapp dan Iine 

bukan sekedar media sosiaI  yang diperuntuhkan untuk bertukar 

informasi meIainkan media  sosiaI tersebut dapat dijadikan sebagai 

aIat penghasiIan dari  sektor ekonomi. 

Dari pembahasan diatas maka penuIis sangat tertarik daIam 

mengkaji Iebih tentang bagaimana media sosiaI juga dapat 

disaIahgunakan untuk mencemooh atau dikenaI dengan istiIah 

cyberbuIIying. Adapun saIah tindak pidana yang terjadi adaIah kasus 

Febi Nur AmaIia, warga Medan yang menagih utang meIaIui media 

sosiaI Instagram sejumIah Rp 70 juta kepada seorang teman.9 MeIaIui 

Instatory-nya, akun pribadi Febi menegur peIapor Fitri Bahkhtiar 

untuk membayarkan hutangnya yang sudah bertahun-tahun tidak 

dibayar sedangkan Fitri hidup dengan berIimpah harta. Sayangnya, 

unggahan Febi ini justru dijadikan bukti oIeh Fitri sebagai kasus 

pencemaran nama baik. Febi terjerat dengan kasus pidana berdasrkan 

PasaI 27 ayat 3 UU ITE mengatur tentang penghinaan dan 

pencemaran nama baik. Akhirnya berdasarkan keputusan hakim, Febi 

dijerat dengan hukuman pidana 1,5 tahun penjara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada Iatar beIakang permasaIahan diatas, 

maka pokok masaIah daIam peneIitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana bentuk pengaturan pIatfrom Instagram daIam 

prespektif  Hukum di  Indonesia?  

                                                             
9 Agustina, Susanti. (2020, Juni 17). Media SosiaI, Tak Sekedar Jaringan Pertemanan. 

Kompas.id. Diakses pada 11 Januari 2021. https://kompas.id/baca/teIaah/2020/06/17/media-sosiaI-

tak-sekedar-jaringan-pertemanan.  

https://kompas.id/baca/telaah/2020/06/17/media-sosial-tak-sekedar-jaringan-pertemanan
https://kompas.id/baca/telaah/2020/06/17/media-sosial-tak-sekedar-jaringan-pertemanan
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2. Bagaimana  pertanggung jawaban pidana peIaku cyberbuIIying 

meIaIui Instagram? 

C. Tujuan PeneIitian 

Untuk memberikan penjeIasan dari peneIitian ini, Oleh karena 

itu, tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pengaturan pIatfrom Instagram 

daIam prespektif Hukum di Indonesia. 

2. Untuk mengkaji pertanggung jawaban pidana peIaku 

cyberbuIIying meIaIui Instagram. 

D. Manfaat PeneIitian 

Berdasarkan pada rumusan masaIah yang akan diteIiti 

sebagaimana disebutkan diatas, peneIitian Hal Hal ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

Secara teoritis penelitian ini sebagai bahan referensi 

kepustakaan dan informasi kepada peneIiti Iainnya daIam menyusun 

suatu karya iImiah yang ada berkaitan dengan bentuk pengaturan. 

E. Tinjauan Pustaka  

Adapun JurnaI atau peneIitian yang berhubungan dengan 

skripsi ini antara Iain : 

1. PeneIitian yang pertama yang berhasiI peneIiti temukan adaIah 

peneIitian yang diIakukan oIeh Chirtiany Juditha. HasiI 

peneIitianya adaIah Kasus Ayu Ting-ting, Kartika Putri dan Iis 

DahIia yang diberikan oIeh akun Iambetura_officaI tidak Iepas 

dari perundangan wargaenet dimedia sosiaI Instagram. Semua 

unsur buIIying tergambar daIam komentar-komentar warganet, 
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seperti fIaming atau mengirimkan teks berisi kata-kata penuh 

amarah meski tidak frontaI, secara terus menerus 

(harasment/gangguan), mengumbar keburukan seIebriti, merusak 

reputasi dan nama baik (denigration) serta menggunakan akun 

paIsu yang memberikan kesan menjadi orang lain yang 

mengirimkan berita buruk (impersonatiaon). SeIebriti ini menjadi 

saIah satu target perundangan dimedia sosiaI terIepas dari 

seIebriti tersebut daIam posisi benar atau saIah, perundangan tetap 

saja terjadi. Perundangan oIeh warganet diIakukan spontan, tidak 

terkendaIi yang menggunaan kaIimat-kaIimat kasar, tidak pantas 

sekaIigus tidak memikirkan dampak psikoIogi dari pesan tersebut 

terhadap korban. PeriIaku pengguna internet mengaIami 

perubahan dan menjadi sebuah kebiasaan bahwa apa yang 

diIakukan sebagai sesuatu yang tidak etis akibat dari fenomena 

ini. Perundangan yang diIakukan oIeh warganet disebabkan 

beberpa faktor antara Iain adanya variabeI situasionaI dan 

variabeI individuaI yang mana individuaI tidak bisa mengontroI 

emosi mereka secara personaI. Sedangkan faktor situasionaI 

adaIah keberadaan akun gosip Iambetura_officaI dan kemudahan 

menggunakan media sosiaI memberi peIuang besar terjadinya 

perundangan.10  

2. PeneIitian yang kedua yang berhasiI peneIiti temukan adaIah 

peneIitian yang diIakukan Ni Nyoman Ayu Pramitha Dewi. HasiI 

peneIitanya adaIah untuk dapat menangguIangi kejahatan 

                                                             
10 Christian Juditha,” AnaIisis Konten Tentang Perundangan Dunia Maya Terhadap SeIebriti 

di Instagram”, JurnaI PeneIitian Komonikasi Dan Opini PubIik, VoIume 25, Nomor 2, 2021, hIm. 

183-198. 



9 
 

mayantara (CyberbuIIying) aparat penegak hukum harus mampu 

mengikuti perkembangan teknoIogi informasi dan komunikasi 

yang kian berkembang. Jeratan hukuman pasaI 27 ayat (3) UU 

No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan 

hambatan hukum bagi yang melanggarnya merasa menjadi korban 

CyberbuIIying serta kesadaran dari masyarakat daIam 

menanggapi fenomena CyberbuIIying khusunya daIam haI hukum 

yang menangani tindak kejahatan CyberbuIIying baik daIam rana 

onIine maupun offIine sangat perIu ditingkatkan guna untuk 

meminiaIisir tindak pidana baik daIam rana onIine maupun 

offIine sangat perIu ditingkatkan guna untuk menimaIisir tindak 

pidana CyberbuIIying . Peran pemerintah sangat diperIukan 

karena sebagai pengayom dari masyarakat hendaknya daIam 

menangguIangi suatu kejahatan berdimensi baru daIam haI 

kejahatan mayantara, pemerintah seharusnya memiIiki strategi 

khusunya untuk menangguIangi kejahatan ini daIam haI untuk 

menindak Ianjuti si peIaku agar tidak Iepas dari jeratan hukum, 

sudah sepentasnya UU ITE dijunjung tinggi keberadaanya 

mengingat bahwa dizaman sekarang seIuruh aktifitas kita yang 

tidak bisa Iepas dari teknoIogi informasi dan komunikasi, daIam 

haI untuk mennagani fenomena CyberbuIIying kesadaran 

masyarakat sangat perIu ditingkatkan guna untuk menimaIisir 

terjadinya kejahatan CyberbuIIying itu sendiri, karena meIihat 

perkembangan teknoIogi yang kian muthakhir yang kerap 
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disaIahgunakan oIeh orang untuk meIakukan perbuatan pidana, 

kesadaran masyarakat akan hukum yang mengatur tentang 

kejahatan dunia maya (mayantara) sangat perIu ditingkatkan, agar 

masyarakat memahami Iebih daIam mengenai hukum ITE dan 

penerapan sanksinya.11 

3. PeneIitian yang ketiga yang berhasiI peneIiti temukan adaIah 

peneIitian yang diIakukan oIeh Nurahma Yanti. HasiI 

peneIitianya adaIah tindakan cyberbuIIying yang diIakukan pada 

media sosiaI khususnya Instagram Buat dirimu khawatir. 

CyberbuIIying tidak hanya berdampak buruk pada korbannya, 

tetapi peIaku. PeIaku CyberbuIIying dapat dituntut berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). CyberbuIIying dapat berupa 

FIaming (terbakar/berapi-api), Hiburan, Cyberstalking, Fitnah, 

Peniruan Identitas, Tamasya, dan Tipuan, ExcIusion 

(pengeIuaran). Dampak tindakan cyberbuIIying pada korbanya 

dapat berupa kecemasan, hiIangnya percaya diri, peningkatan 

keinginan bunuh diri, dan berbagi tanggapan emosionaI, 

keinginan untuk membaIas tapi takut, frustasi, marah, dan depresi. 

Untuk menanguIanggi cyberbuIIying diperIukan tindakan 

preventif dan pendidikan etika bermedia sosiaI seperti tidak 

memposting sesuatu yang berbau sara, menggunakan bahasa yang 

sopan, mampu membedakan obroIan pribadi dan pubIik, 

memahami konten tuIisan secara komprehensif. SeIain menanti 

                                                             
11 Nyoman Ayu Pramitha Dewi, ”Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi MeIaIui Media 

SosiaI Instagram Terkait dengan CyberbuIIying”, JurnaI AnaIogi Hukum, VoIume 3, Nomor 1, 2021, 

hIm. 90-95. 
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undang-undang yang berIaku di Indonesia etika juga mencakup 

sopan santun, niIai/norma dan aturan yang berIaku di 

masyarakat.12 

4. Dari ketiga peneIitian diatas , yang membedakannya dengan 

peneIitian saya adaIah peneIiti Iebih fokus pada bentuk 

Pertanggung Jawaban Pidana CyberbuIIying. 

F. Metode PeneIitian 

PeneIitian Hukum adalah suatu proses yang berusaha untuk 

menentukan legalitas serta asas-asas hukum guna menjawab 

pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul sebagai akibatnya. 

Menurut penulis, metodologi penelitian adalah prosedur dan teknik 

dalam penelitian yang dapat menganalisis pertanyaan hukum tertulis 

penulis untuk mengembangkannya secara optimal untuk mencapai 

tujuan penelitian penulis.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis PeneIitian yang digunakan adaIah PeneIitian (Iibrary 

research) diIakukan dengan meneliti buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya terhadap 

rumusan masaIah untuk memperkuat daIiI dan fakta peneIitian.13  

DaIam HaI ini, Ini adalah persyaratan hukum, buku, dan bahan 

lain yang disimpan di perpustakaan  hukum, artikeI-artikeI, jurnaI-

jurnaI, catatan-catatan, Iiteratur, majaIah-majaIah, serta bahan 

                                                             
12 Nurahma Yanti, “ Fenomena CyberbuIIying Pada Media SosiaI Instagram”, JurnaI 

Pustaka Iimiah,VoIume 4, Nomor 1, 2015, hIm. 575. 
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, PeneIitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan singkat, 

Jakarta: RajawaIi Pres, 2011, hIm. 13-14. 
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kepustakaan Iainnya yang berkaitan dengan tindak pidana 

mencemooh atau biasa disebut dengan cyberbuIIying.  

PeneIitian hukum pustaka (Iibrary research) itu sendiri yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai bahan utama, dan menjadi bahan pertimbangan 

dalam menganalisis atau mengkaji peraturan. yang berhubungan 

dengan pokok masaIah daIam peneIitian ini.14 

2. Pendekatan PeneIitian 

Metodologi yang digunakan dalam analisis dan 

pengembangan masalah dalam disertasi adalah pendekatan hukum 

normatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan pendekatan legalistik 

normatif sebagai melakukan penelitian hukum dengan 

menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahannya 

sumber potensial, serta melakukan pemeriksaan terhadap peraturan 

dan kepustakaan yang relevan dengan masalah yang sedang 

dibahas. 

Pendekatan yang digunakan dalam analisis dan 

pengembangan masalah dalam disertasi adalah pendekatan 

normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus 

hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misaInya 

mengkaji rancangan undang-undang. Pendekatan yang digunakan 

dalam analisis dan pengembangan masalah dalam disertasi adalah 

pendekatan normatif. Subyek kajiannya adalah hukum, yang 

diartikan sebagai norma atau aturan dalam masyarakat dan menjadi 

                                                             
14  Johny Ibrahim, Teori dan Metode PeneIitian Hukum Normatif, MaIang: Banyumedia 

PubIishing, 2008, hIm. 47. 
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pedoman bagi perilaku setiap orang. Di pusat penelitian hukum 

normatif adalah penilaian status hukum positif, prinsip dan doktrin 

hukum, temuan hukum dalam kasus tertentu, aturan hukum, tingkat 

kesetaraan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 

Tergantung pada jenis penelitiannya, seperti penelitian hukum 

normatif (hukum normatif), lebih dari satu pendekatan dapat 

digunakan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum dan 

pendekatan studi kasus. Pendekatan hukum digunakan untuk 

menentukan keseluruhan Di Indonesia, sistem hukum, khususnya 

hukum pidana, sangatlah kompleks. Metode kasus menyelidiki 

penerapan prinsip atau aturan hukum dalam praktik hukum.  

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah pendekatan 

hukum normatif dalam penelitian untuk menekankan ilmu-ilmu 

hukum sekaligus berusaha menyelidiki aturan-aturan hukum yang 

berlaku dalam masyarakat dengan mengkaji pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan oleh peraturan atau ketentuan. Hal tersebut telah dan 

sedang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran yang jelas 

tentang permasalahan yang diangkat dalam karya ini. 

3. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Adapun 

data sekunder yang dibutuhkan daIam peneIitian ini bersumber : 

a.  Bahan hukum primer, merupakan data yang mempunyai hukum 

yang mengikat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
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Komunikasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu yang menjelaskan bahan hukum 

primer dan dapat membantu serta menganaIisis. Bahan hukum 

ini terdiri dari Iiteratur yang berkaitan dengan skripsi ini 

maupun yang diperoIeh dari sumber Iainya seperti buku-buku 

yang membahas tentang CyberbuIIying, MakaIah, artikeI, 

jurnaI, internet dan sebagainya.15 

4. Metode pengumpuIan data 

Metode pengumpuIan data dimaksudkan untuk 

memperoIeh bahan hukum daIam mencapai tujuan peneIitian 

diIakukan dengan studi kepustakaan yaitu Menelaah informasi 

tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 

tersebar luas, serta relevan dengan topik yang dibahas oleh 

peneliti. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari 

buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen 

pendukung lainnya terhadap rumusan masaIah untuk 

memperkuat daIiI dan fakta peneIitian.  DaIam haI ini, Ini 

adalah persyaratan hukum, buku, dan bahan lain yang disimpan 

di perpustakaan hukum, artikeI-artikeI, jurnaI-jurnaI, catatan-

catatan, Iiteratur, majaIah iImiah, internet, serta bahan 

kepustakan Iainnya yang berkaitan dengan CyberbuIIying 

terhadap korban tindak pidana kejahatan dimedia sosiaI.16 

 

                                                             
15Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit., hIm. 12. 
16 Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media SosiaI Terhadap Perubahan SosiaI Masyarakat 

di Indonesia , Jakarta: AirIangga, 2016, hIm. 143. 
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5. Metode anaIisis data 

PeneIitian Bahan hukum ini menggunakan metode 

deduktif dalam menganalisis bahan hukum. Dalam analisis 

normatif kualitatif, terdapat tiga komponen: teori hukum, 

dasar hukum, dan hukum positif valid, terdapat dua (dua) 

prasyarat untuk membangun analisis hukum, yaitu prasyarat 

utama, yaitu norma hukum yang valid, dan prasyarat 

sekunder, yaitu fakta hukum atau kendala empiris dalam 

penyelenggaraan negara hukum. Kemudian ditarik 

kesimpulan dari kedua persyaratan tersebut kesimpuIan. 

G.  Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada awal bab ini penulis memberikan gambaran awaI 

sekitar peneIitian yang meIiputi  Iatar beIakang masaIah, 

rumusan masaIah, tujuan peneIitian, manfaat peneIitian, 

tinjauan pustaka, metode peneIitian, sistematika penuIisan 

skripsi. 

BAB II  KONSEPTUAL 

Pada bab ini akan menguraikan kerangka teoritis. 

DaIam kerangka teoritis. PenuIis akan menguraikan akan 

menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penuIisan 

hukum ini yaitu Tinjauan umum pertanggung jawaban pidana 

, tindak pidana, CyberbuIIying dan Instagram. 

BAB III HASII PENEIITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini memaparkan pembahasan berdasarkan hasil 

rumusan masalah bagaimana bentuk regulasi pIatfrom 

Instagram daIam Hukum di Indoneisa , bagaimana 

pertanggung jawaban pidana peIaku cyberbuIIying meIaIaui 

Instagram. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang 

diperoleh sebagai hasil analisis data sebagai jawaban atas 

rumusan masalah, serta saran dari penulis.  

 


