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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Konseptual 

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Perundungan Online 

a. Definisi Perundungan Online 

Perundungan Online atau yang dikenal dengan sebutan cyberbullying 

pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) biasa diartikan dengan sebutan 

perundungan, perisakan dan/atau penindasan. Sedangkan dalam kamus OED 

(2010) hal tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan 

mengancam orang lain dengan gertakan berupa teks yang bersifat 

mengintimidasi dan dikirim melalui media teknologi informasi.1 Kemajuan 

teknologi informasi memberikan kebebasan bagi penggunanya dalam 

menggunakan cyberspace (dunia maya) yang disediakan yang mana hal 

tersebut memunculkan kejahatan baru dalam dunia cyber yang dikenal 

dengan Perundungan Online. Jika didefinisikan, Perundungan/perisakan 

online memiliki cangkupan yang besar, dibawah ini disajikan beberapa 

definisi terkait tindak perundungan online, yakni sebagai berikut; 

1. Perundungan Online didefinisikan sebagai suatu perilaku yang dapat 

mengganggu seseorang yang menjadi korban karena dilakukan dengan 

mengirimkan korban berupa kata-kata, gambar, atau video yang 

berkonotasi negatif untuk mempermalukan dan memojokkan 

seseorang yang menjadi target perundungan online. Pemanfaatan 

media elektronik dan internet menjadi faktor utama dalam 

perundungan online, sehingga pemanfaatan fitur media sosial seperti 

situs atau akun pribadi milik pelaku berupa web dan blog dapat 

 
1 Mira Marleni Pandie, I. T. J. W., (2016). Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap 
Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen Smp 
Nasional Makassar. Jurnal Jaffray, 14 (1). Retrieved from 
https://media.neliti.com/media/publications/137729-pengaruh-cyberbullying-di-media-sosial-t-
878affd7.pdf%0A 
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digunakan untuk melancarkan aksi perundungan online (Willard, 

2005).2 

2. Perundungan online didefinisikan sebagai suatu perilaku yang 

dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang secara agresif 

dan berulangkali dalam jangka waktu panjang dengan menggunakan 

media elektronik terhadap korban yang tidak bisa atau tidak mampu 

untuk membela dirinya sendiri (Smith, 2008).3 

3. Perundungan online merupakan perluasan dari tindakan perundungan 

tradisional (bullying), perundungan ialah suatu perbuatan yang 

membuat korban merasa teraniaya karena kekerasan fisik dan mental 

yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok pelaku.4 

Dengan pemaparan definisi-definisi tersebut, simpulan yang penulis 

dapatkan ialah Perundungan Online (cyberbullying) merupakan perilaku 

penyalahgunaan dalam pemanfaatan media elektronik karena digunakan 

untuk mengganggu seorang atau sekelompok individu secara berulang-ulang 

pada media sosial untuk menyebarluaskan suatu hal dengan konteks negatif 

berupa teks, gambar, dan video yang membuat korban merasa dirugikan dan 

malu. Pada awalnya perundungan (bullying) dilakukan secara langsung 

dengan dua cara, yaitu perundungan verbal (perkataan kasar) dan 

perundungan fisik (kekerasan fisik) yang tujuannya ialah untuk 

memojokkan korban yang tidak berdaya. Sehingga dapat diartikan bahwa 

perundungan online merupakan perluasan dari perilaku perundungan 

tradisional yang dilakukan secara langsung. 

Tindakan Perundungan online dikategorikan sebagai tindakan yang 

mengandung unsur diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak seseorang. 

Hal ini bukan hal yang asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia karena 

banyak yang telah menjadi korban. Dampak yang diberikan oleh perilaku 

 
2 Satalina, D. (2014). Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Ditinjau Dari Tipe Kepribadian 
Ekstrovert Dan Introvert. Jipt, 02(02), 294-310. Retrieved from 
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/2003/2105%0A 

3 Ibid. 

4 Anwar, Y. (2009). Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, 
Hukum dan HAM. Bandung: PT Refika Aditama.89 
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perundungan online sangat fatal karena dapat merenggut nyawa seseorang 

yang menjadi korban karena merasa tertekan dan depresi. 

 

b. Bentuk-Bentuk Perundungan Online 

Beberapa bentuk tindakan perundungan online yang disampaikan oleh 

Willard (2005) ialah sebagai berikut;5 

1.  Terbakar (Flaming) 

Terbakar (Flaming) adalah pengiriman suatu teks dengan kata-kata 

berunsur negatif dengan penuh rasa kesal dan marah yang ditujukan 

kepada seseorang yang menjadi korban. Flaming dapat dilakukan 

dalam group chat online yang tersedia dengan tujuan untuk menghina, 

menyudutkan dan mempermalukan seseorang yang menjadi sasaran 

atau korban. 

2. Gangguan (Online Harassment) 

Merupakan jenis terbakar (flaming) yang dilakukan dalam jangka 

panjang dengan cara mengirim pesan berisi ejekan dan mengunggah 

gamabr atau video dengan tujuan menyudutkan dan mengganggu 

orang yang menjadi korban. 

3. Pencemaran Nama Baik (Denigration) 

Bentuk ini dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan jalan 

menjatuh citra serta nama baik dari si korban agar reputasinya menjadi 

buruk dan jelek. Hal ini biasa terjadi dikalangan artis-artis tanah air, 

orang terpandang, orang terkenal, dan tidak menutup kemungkinan 

dikalangan masyarakat luas atau masyarakat biasa. Pencemaran nama 

baik dilakukan dengan cara memodifikasi atau merubah terlebih 

dahulu teks atau gambar dari korban sehingga dengan perbuatan itu 

korban akan mendapat komentar dan penilaian buruk dari pihak lain 

yang melihat hal tersebut. 

4. Peniruan (Impersonation) 
 

5 Rahmat Syah, I. H. (2018). Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna 
Media Sosial di Indonesia. Jurnal PKS, 17(02), 131-146. Retrieved from 
https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1473/849%0A 
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Hal demikian dilakukan dengan membuat akun anonim atau berpura-

pura menjadi orang lain (peniruan) yang kemudian akun tersebut 

digunakan untuk mengirimkan pesan yang menjatuhkan seseorang 

yang menjadi target atau korban. Contohnya adalah dengan membuat 

akun palsu yang menggunakan nama orang lain yang tidak memiliki 

keterkaitan atau hubungan dengan korban. 

5. Menyebarkan rahasia (Outting and Trickery) 

Outting ialah menyebarkan suatu hal yang menjadi rahasia orang lain, 

berupa foto-foto/gambar pribadi maupun informasi pribadi lainnya. 

Sedangkan Trickery diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang 

menggunakan tipu daya atau rayuan untuk mendapatkan hal-hal 

rahasia milik seseorang yang menjadi target atau korban. 

6. Pengeluaran (Exclusion)  

Ialah tindakan atau perilaku mengeluarkan seseorang dari grup online 

atau grup chat secara sengaja dan kejam. Sehingga membuat korban 

menjadi terpojokkan dan merasa dikucilkan. 

7. Intimidasi (Cyberstalking) 

Merupakan tindakan atau perilaku yang pelaku lakukan secara 

berulang-ulang kali dengan mengirimkan pesan berupa ancaman yang 

membahayakan atau mengintimidasi dengan menggunakan perangkat 

elektronik sehingga menimbulkan rasa takut yang besar, tidak 

nyaman, dan terganggu bagi pihak korban. 

Tujuh bentuk perundungan online yang dipaparkan di atas, jika ditarik 

kesimpulan maka tujuan dari tiap-tiap bentuk perundungan online tersebut 

ialah sama yaitu bertujuan untuk membuat korban merasa terganggu, 

menyudutkan korban, dan mempermalukan korban. Sehingga sebagai suatu 

kejahatan verbal, perundungan online memiliki dampak yang signifikan 

terhadap korbannya karena penggunaaan dan pemanfaatan bantuan 

perangkat elektronik serta internet yang dapat disebarluaskan secara cepat. 
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c. Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan Online 

 Sebagai salah satu bentuk dari dampak negatif yang timbul akibat 

kemajuan teknologi, tindakan atau perilaku perundungan online dapat 

disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor (Ariesto: 2009), faktor-

faktor penyebab terjadinya perundungan online tersebut ialah:6 

1. Keluarga 

Faktor utama dalam pembentukan karakteristik atau pribadi anak ialah 

keluarga. Pelaku perundungan online seringkali berasal dari keluarga 

yang bermasalah dan tidak harmonis. Keluarga seperti ini cenderung 

menghukum anaknya secara berlebihan dengan perlakuan dan kata-

kata kasar yang tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental anak-

anak. Pribadi yang tidak siap dalam menerima perlakuan dari orang 

tuanya tersebut dapat mengakibatkan anak-anak meniru dan 

melakukan perbuatan yang orang tuanya lakukan atau contohkan 

terhadap teman sebayanya disekolah maupun lingkungan bermain. 

Sehingga faktor utama perilaku perundungan online didasari oleh hal-

hal yang dicontohkan orang tua terhadap anaknya yang dapat memicu 

anak menjadi nakal dilingkungan sekolah maupun lingkungan rumah 

untuk sekedar mendapatkan perhatian lebih atau mencari sensasi; 

2. Sekolah  

Keberadaan perundungan online yang sering diabaikan dan tidak 

ditindaklanjuti oleh pihak sekolah dapat membuat persepsi bagi pihak 

yang berpotensi menjadi pelaku bahwa hal tersebut merupakan hal 

biasa yang tidak memiki sanksi apapun. Persepsi tersebut menjadi 

dasar anak-anak melakukan intimidasi dan penindasan terhadap 

temannya. Selain itu, masukan negatif atau salah dalam memberikan 

hukuman terhadap tindak perundungan juga dapat menjadi faktor 

terjadinya bullying baik perundungan tradisional maupun 

perundungan online; 

 

 
6 Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, M. B. S. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam 
Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM, 4(2), 324-330. 
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3. Faktor Kelompok Sebaya 

Setiap lingkungan memiliki pengaruh atau dorongan pada pribadi 

seseorang untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu 

berdasarkan keinginannya sendiri maupun terpengaruh oleh teman 

sebayanya. Biasanya anak-anak berusaha untuk bergabung dengan 

kelompok tertentu hanya untuk ikut-ikutan agar tidak menjadi sasaran 

atau korban dengan cara ikut melakukan perundungan online, 

walaupun sebernarnya mereka merasa tidak nyaman atau risih dengan 

hal tersebut. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan merundung 

seseorang secara langsung maupun melalui dunia maya; 

4. Kondisi Lingkungan Sosial 

Faktor kondisi lingkungan sosial yang dapat menimbulkan tindakan 

perundungan online ialah kemiskinan. Mereka yang hidup tidak 

berkecukupan dari segi ekonomi akan melakukan segala cara untuk 

bertahan hidup dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hal ini 

yang kemudian dapat dijadikan suatu alasan bagi seseorang untuk 

menjadi palaku perundungan online. Salah satu cara yang dilakukan 

pelaku ialah melakukan pemalakan atau pemerasan terhadap 

korbannya. Pemalakan dilakukan dengan cara memberikan ancaman 

kepada korbannya baik melalui ponsel maupun gertakan secara 

langsung atau tatap muka; 

5. Tayangan Televisi dan Media Cetak 

Salah satu inovasi teknologi ini juga dapat menjadi faktor terjadinya 

perundungan online maupun perundungan secara langsung. Peniruan 

yang dilakukan oleh anak-anak pada tayangan yang ditontonnya dan 

kata-kata pada media cetak yang tidak mendidik dapat 

menjerumuskan anak kedalam hal yang negatif. Melihat hal yang 

demikian maka sebaiknya tayangan pada televisi maupun hal yang 

diterbitkan pada media cetak perlu diseleksi sedemikian rupa agar 

tidak merugikan pertumbuhan anak yang dapat dengan cepat meniru 

hal yang dilihatnya. 
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Faktor-faktor tersebut di atas dapat memicu seseorang atau 

sekelompok orang yang menjadi pelaku untuk melakukan perundungan 

tradisonal maupun perundungan online, karena seperti yang diketahui 

perundungan online adalah perluasan dari perilaku perundungan tradisional. 

Sehingga apabila seorang korban pernah dirundung secara tradisional maka 

tidak menutup kemungkinan akan terkena perundungan online yang 

menggunakan bantuan media elektronik. Hal tersebut merupakan sesuatu 

yang tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan dan/atau berkaitan 

satu dengan yang lainnya. 

Sedangkan menurut Pratiwi (2011), terdapat 4 (empat) faktor yang 

dapat mempengaruhi perundungan online, diantaranya:7 

1. Perundungan Tradisional 

Seseorang yang menjadi korban perundungan tradisional atau 

perundungan secara langsung tidak menutup kemungkinan atau 

berpotensi untuk menjadi pelaku perundunan online pada media 

sosial. Kemudian seorang pelaku pada perundungan tradisional juga 

dapat dengan mudah untuk melakukan perundungan online. Oleh 

karenanya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seseorang dapat 

menjadi pelaku perundungan online karena dipengaruhi oleh peristiwa 

perundungan yang terjadi dikehidupan nyata. Di Indonesia hal seperti 

ini kerap kali terjadi. 

2. Karakteristik Kepribadian 

Menurut yang dikemukan oleh Camodeca dan Goossens (Pratiwi, 

2011), karakteristik kepribadian seseorang juga dapat berpotensi 

menjadi salah satu faktor seseorang untuk menjadi pelaku maupun 

korban dalam perundungan online. Seseorang yang menjadi pelaku 

perundungan online memiliki karakteristik kepribadian sebagai 

berikut; 

 
7 Satalina, D. (2014). Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Ditinjau Dari Tipe Kepribadian 
Ekstrovert Dan Introvert. Jipt, 02(02), 294-310. Retrieved from 
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/2003/2105%0A 
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a) Terlihat kuat sehingga senang untuk melakukan kekerasan atau 

terlihat dominan 

b) Tidak berempati 

c) Tempramen dan mudah putus asa atau frustasi 

d) Susah diatur atau tidak taat pada aturan 

e) Memiliki banyak masalah dengan orang terdekat dan agresif 

Sedangkan karakteristik kepribadian seseorang yang biasanya 

menjadi target dari pelaku perundungan online memiliki ciri sebagai 

berikut; 

a)  Tidak terbiasa dengan keramaian dan suka ketenangan atau 

menyendiri 

b) Cenderung tidak dapat membela diri, lemah ataupun rapuh 

c) Tidak mandiri dan dewasa sehingga tidak memiliki kemampuan 

untuk membuat keputusan 

d) Tidak suka memiliki masalah dengan orang lain dan tidak peduli 

dengan keadaan sekitar 

e) Suka mengalah  

Dengan hal demikian, seorang yang menjadi korban perundungan 

online ialah orang-orang yang tertutup dan sangat menghindari 

hubungan sosial dengan orang atau lingkungan sekitarnya. Maka 

karakteristik kepribadian seseorang juga dapat menjadi faktor 

terjadinya perundungan online. 

3. Persepsi Terhadap Korban 

Pengalaman terhadap suatu peristiwa, benda, atau hal-hal yang dapat 

menafsirkan suatu pesan disebut dengan persepsi (Gunarsa, 2002). 

Sehingga persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan kita terhadap 

orang lain. Salah satu alasan pelaku perundungan onlin melakukan 

perundungan terhadap korbannya ialah karena persepsinya terhadap 

korban yang menganggap korban ialah seseorang yang memiliki 

kepribadian yang lemah. Sehingga persepsi terhadap orang lain 

merupakan hal yang ikut andil untuk menjadi salah satu faktor 

terjadinya tindakan perundungan online. 
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4. Peran Interaksi Orangtua dan Anak 

Orangtua sangat berperan penting untuk mengawasi segala sesuatu 

yang menjadi kegiatan anaknya, baik itu didunia nyata maupun pada 

dunia maya (media sosial). Anak-anak yang tidak diawasi oleh 

orangtuanya cenderung lenbih mudah terlibat untuk menjadi pelaku 

perundungan secara langsung maupun perundungan online pada 

media sosial. Tata cara mendidik, merawat, dan menjaga anak juga 

dapat menjadi faktor penentu untuk seseorang dapat menjadi pelaku 

perundungan ataupun tidak. Pola asuh yang salah dan tidak sesuai 

dengan kepribadian anak, dapat mengakibatkan anak menjadi pelaku 

perundungan. 

Untuk lebih ringkasnya, perundungan online dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya:8 

1. Faktor Internal, yaitu karakteristik kepribadian pelaku yang suka 

kekerasan, cenderung dominan dan tidak memiliki empati serta suka 

mencari sensasi. Orang dengan kepribadian ini cenderung mencari 

korban dengan kepribadian lemah, rapuh, tidak dewasa dan belum 

bisa mengambil keputusan secara mandiri; 

2. Faktor Lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan teman 

sebaya. Keluarga yang tidak harmonis, orang tua kurang perhatian, 

cenderung dominan dan sering melakukan kekerasan dalam mendidik 

anak atau dalam mengatasi permasalahan, cenderung menyebabkan 

anak untuk melakukan tindakan apapun (termasuk melakukan 

perundungan) agar dirinya diperhatikan dan diakui. Demikian halnya 

dengan lingkungan sekolah yang kurang kondusif juga menyebabkan 

anak menjadi pelaku perundungan. Teman sebaya dalam lingkungan 

sekitar sekolah dan tempat tinggal juga memiliki peran yang tidak 

kurang pentingnya terhadap perkembangan tindak perundungan. 

Semua perilaku perundungan yang dilakukan anak bertujuan agar Ia 

 
8 Rahmat Syah, I. H. (2018). Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna 
Media Sosial di Indonesia. Jurnal PKS, 17(02), 131-146. Retrieved from 
https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1473/849%0A 
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dapat diterima dan diakui lingkungannya. Namun, penggunaan media 

sosial dan internet juga dapat menjadi media untuk melakukan 

perundungan pada orang lain jika pelaku tidak memiliki keberanian 

untuk melakukannya secara langsung; 

3. Motivasi, perilaku perundungan didasari oleh beberapa alasan, 

diantaranya marah, sakit hati dan dendam sehingga berkeinginan 

untuk membalas hal tersebut kepada targetnya ataupun pada orang 

lain, ingin menunjukkan kekuatannnya dengan cara menyakiti orang 

lain, merasa jenuh, iseng dan perasaan takut pelaku untuk berhadapan 

langsung dengan korban/target; 

4. Media, kecanggihan teknologi pada era globalisasi sangat 

memungkinkan terjadinya perundungan online. Informasi yang dapat 

tersebar dan dipublikasikan secara cepat juga menjadi pemicu atau 

faktor terjadinya perundungan online. 

Dengan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi seorang atau sekelompok individu untuk dapat melakukan 

perundungan online seperti faktor keluarga, lingkungan, pribadi seseorang, 

dan ketersedian teknologi yang kian canggih dan mudah sehingga dapat 

disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 

 

d. Elemen dalam Perundungan Online 

Elemen dalam perundungan online terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu 

sebagai berikut;9 

1. Pelaku 

Merupakan pihak yang melakukan penindasan terhadap orang yang 

dituju sebagai objek penindasan atau korban. Pelaku dalam 

perundungan online dapat terdiri dari seorang pelaku maupun 

sekelompok orang. Karakteristik pelaku dalam perundungan online 

yaitu memiliki kepribadian yang dominan, kurangnya empati, latar 

 
9 Feri Sulianta, W. H. (2015). Cyber Ethics & Cyber Bullying- New Social Paradigm in Indonesia. 
Bandung. Hlm.30. 
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belakang keluarga yang tidak harmonis, suka mencari sensasi, tidak 

taat aturan, dan kelihatan kuat. 

2. Korban 

Pihak yang menjadi sasaran atau target pelaku dalam melakukan 

penindasan. Korban dalam perundungan online biasanya memiliki 

kelemahan yang dapat dijadikan bahan ejekan bagi pelaku. 

Karakteristik korban yaitu cenderung menarik diri dari lingkungan 

sosial, memiliki kelemahan, dan tidak dapat membela diri. 

3. Saksi Peristiwa (By Stander)  

Merupakan pihak ketiga yang menjadi saksi peristiwa pada saat 

pelaku melakukan penindasan terhadap korban. Pihak ini cenderung 

netral tidak memihak pelaku ataupun korban. 

 

e. Media untuk Melakukan Perundungan Online 

Penggunaan dan pemanfaatan media teknologi dan internet ialah unsur 

utama dalam melakukan perundungan online. Di bawah ini terdapat contoh 

media yang biasa digunakan pelaku untuk melakukan hal demikian terhadap 

korbannya, yaitu:10 

1.  Instant Message (IM) 

Penggunaan media ini ialah dengan cara mengirimkan korban berupa 

pesan, gambar atau video karena akun yang dimiliki korban terhubung 

dengan milik pelaku perundungan online sehingga hal demikian dapat 

mengganggu dan membuat korban merasa risih dengan pengiriman 

tersebut.  

2. Chatroom 

Ialah salah satu media yang dapat dengan mudah digunakan oleh 

penggunanya dengan cara bergabung dalam satu grup chat untuk 

dapat mengirim teks, gambar, maupun video. Pada jenis media ini, 

 
10 Reppy, D. A. (2016). Cyber-Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau 
Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lex 
Privatum, IV (7), 61-68. Retrieved from 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13246/12832%0A  
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biasanya pelaku perundungan online dapat melakukan perundungan 

dengan cara memojokkan dan mempermalukan korbannya di dalam 

grup yang tergabung dari beberapa orang yang mereka kenal dengan 

mengirimkan kata-kata serta gambar yang dapat mempermalukan 

korban. 

3. Trash Polling Site 

Media ini digunakan untuk mendapat persantase atau polling tertentu 

mengani hal-hal yang diinginkan oleh pelaku. Pada perundungan 

online, media ini dapat disalahgunakan untuk membuat polling 

dengan tema dan tujuan menjatuhkan reputasi seseorang dengan 

adanya polling tersebut. 

4. Blog 

Media ini biasa digunakan oleh penggunanya untuk memposting 

mengenai suatu hal yang menarik dan dapat dijadikan untuk tempat 

berbagi cerita keseharian maupun pengalaman yang menyenangkan. 

Jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka 

media ini juga dapat dijadikan untuk memposting konten yang dapat 

menjatuhkan dan mempermalukan orang lain.  

5. Bluetooth Bullying  

Digunakan dengan cara mengirimkan gambar atau pesan yang 

mengganggu kepada seseorang melalui koneksi Bluetooth yang 

sedang aktif atau dapat terhubung. 

6. Berbagai Sistus Jejaring Sosial  

Jika disalahgunakan oleh pelaku, maka media ini juga dapat 

digunakan untuk melakukan perundungan online yang identik dengan 

hal negatif seperti contoh membuat komentar yang tidak baik pada 

unggahan foto seseorang atau menyebarkan informasi melalui akun 

pribadi milik pelaku dan melakukan hal negatif lainnya dengan 

maksud menyinggung dan membuat korban merasa dikucilkan. 

7. Game Online 

Memiliki banyak peminat, media ini juga dapat dijadikan salah satu 

media untuk melancarkan aksi perundungan online. Cara yang 
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dilakukan ialah dengan memberikan komentar negatif terhadap 

pemain yang kalah dalam permainan atau mengejek pemain baru dan 

muda yang belum mahir memainkan game tersebut. 

8. Telepon Genggam 

Telepon gengam merupakan suatu perangkat yang akrab dengan 

manusia karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka 

dengan demikian, pelaku perundungan online dapat menjalankan 

aksinya dengan media atau fitur dalam telepon genggam untuk 

mengintimidasi dengan mengirimkan sesuatu hal yang dapat 

mengganggu korban. 

Dengan pemaparan di atas, maka media yang disediakan oleh 

perangkat elektronik dan bantuan internet dapat menjadi suatu hal yang 

disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk melakukan hal-

hal negatif yang menjurus kepada perundungan online untuk mengganggu 

pihak yang menjadi korban. 

 

f. Dampak Perundungan Online 

Perundungan tradisional dan perundungan online (penindasan di 

media sosial) sama-sama memiliki dampak negatif bagi korban. Namun jika 

keduanya dibandingkan, maka perundungan online memiliki dampak yang 

lebih berbahaya kerena penyebaran konten perundungan online yang 

cenderung lebih cepat dan dapat diakses orang lain dari setiap sudut dunia. 

Setiap pihak yang terlibat dalam perundungan online dapat terkena dampak 

dari perbuatan tersebut. Dampak terburuk atau fatal dalam perundungan 

online ialah bunuh diri karena korban merasa tertekan secara fisik maupun 

mental dan/atau psikologi. Berikut dampak dari perundungan online yang 

dapat terjadi yaitu sebagai berikut:11 

1. Dampak Bagi Korban 

Dampak yang dirasakan bagi pihak korban ialah sebagai berikut; 
 

11 Rahmat Syah, I. H. (2018). Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna 
Media Sosial di Indonesia. Jurnal PKS, 17(02), 131-146. Retrieved from 
https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1473/849%0A 
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a) Hilangnya kepercayaan diri; 

b) Merasa malu dan kecewa pada diri sendiri; 

c) Menurunkan kemampuan berfikir dalam hal akademik; 

d) Selalu merasa resah dan terpojokkan; 

e) Mengalami gangguan kesehatan, dan 

f) Memicu keinginan bunuh diri sebagai jalan akhir dalam 

permasalan tersebut.  

Namun tidak semua korban perundungan online menyikapinya 

dengan hal demikian, sebagian kecil dari korban juga memiliki 

kepribadian yang kuat, berfikiran positif, dan tidak mudah terpengaruh 

pada perundungan online. Pihak yang mengalami atau menjadi korban 

perundungan tradisional tidak menutup kemungkinan untuk dapat 

menjadi pelaku perundungan online juga. 

2. Dampak Bagi Pelaku 

Dampak yang dapat dirasakan oleh pelaku ialah memiliki kepribadian 

yang kurang berempati terhadap sesama dan cenderung memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi dan merasa kuat sebagai penguasa. Sehingga 

dengan memiliki karakteristik tersebut dapat mengancam pelaku 

terjebak dalam tindak kriminalitas atau bahkan menjadi sasaran atau 

korban perundungan pada lingkungan lainnya jika Ia melakukan suatu 

kesalahan akibat hal yang dilakukannya. 

3. Dampak Saksi Perudungan (Bystanders) 

Perbuatan perundungan online yang tidak kunjung menjadi perhatian 

serius menjadikan banyak pihak menganggap perundungan online 

sebagai hal biasa yang tidak memiliki sanksi atau hukuman yang 

tegas. Pendapat demikian yang dapat memicu pihak saksi menjadi 

terprovokator untuk ikut berkomentar dan berada dipihak pelaku 

dengan tujuan iseng atau menghindarkan diri agar tidak menjadi 

korban atau sasaran berikutnya. Namun, beberapa pihak lainnya lebih 

memilih diam dan tidak ikut campur sehingga tidak ada usaha untuk 

melaporkan atau bahkan mencoba untuk menengahi hal tersebut. 
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2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 

a. Kerangka Dasar Agama dan Ajaran Islam 

Agama Islam merupakan agama yang bersumber dari wahyu Allah 

(Al-qur’an) dan Sunnah (Al-Hadis). Sedangkan ajaran Islam adalah 

penjelasan mengenai agama Islam tersebut. Di dalam agama Islam yang 

menjadi kerangka dasarnya ialah terdiri dari;12 

1. Akidah 

Secara etimologis didefinisikan sebagai ikatan dan/atau sangkutan. 

Pembahasan tantang akidah tercantum dalam ilmu kalam (ajaran 

agama Islam) yang membahas bagaimana cara mempergunakan akal 

pikiran untuk mempertahankan iman kepada pencipta yaitu Allah 

SWT.  

2. Syariah  

Syariah didefinisikan sebagai suatu jalan yang harus dilewati atau 

dilalui orang yang beragama Islam. Pada teknisnya, hal ini 

didefinisikan sebagai sekumpulan norma dan/atau kaidah yang 

mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara 

sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan 

benda atau makhluk dilingkungan sekitarnya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa norma ilahi tersebut terbagi atas 2 (dua) yaitu 

norma ilahi dengan kaidah ibadah yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan Allah, dan norma ilahi dengan kaidah muamalah 

yang mengatur hubungan antar sesama manusia serta makhluk 

sekitarnya. 

3. Akhlak 

Kata asal Akhlak ialah kata khuluk yang berarti tingkah laku, sikap, 

dan watak. Akhlak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu; 

 
12Ali, M. D. (2015). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 
(6th ed.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.hlm.32. 
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a) Akhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta, 

mengenai sikap dan perbuatan manusia terhadap penciptanya. Tata 

cara bersikap telah ditentukan bagi manusia untuk dijadikan upaya 

mendekatkan diri kepada Allah. 

b) Akhlak terhadap sesama makhluk (manusia) dan makhluk lain 

(benda di alam semesta), sumber akhlak tersebut ialah Al-qur’an 

dan Al-hadis yang memuat Sunnah Nabi Muhammad. Kedua 

sumber hukum Islam tersebut berisikan kaidah dan/atau norma 

yang dijadikan tolak ukur sikap manusia (Muslim) apakah hal 

tersebut baik atau buruk menurut agama. Sehingga seyognya 

akhlak merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan manusia 

terhadap sesamanya, dirinya pribadi, dan makhluk dilingkungan 

sekitarnya. 

Ketiga kompenan diatas yaitu (akidah, syariah, dan akhlak) 

merupakan kerangka dasar agama dan ajaran Islam yang saling 

berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk mengatur 

perbuatan dan perilaku seorang Muslim baik dalam ibadah maupun 

muamalah. 

 

b. Sumber-Sumber Hukum Islam 

Suatu hal yang mendasar dan pokok dalam hukum Islam disebut 

sebagai sumber hukum Islam. Terdapat 4 (empat) sumber Hukum Islam 

menurut pendapat Imam Syafi’I yang telah disetujui oleh para ahli hukum 

(mazhab) yaitu;13 

1. Al-Quran 

Al-quran ialah sumber Hukum Islam pertama dan yang paling 

utama. Berdasarkan keyakinan atau kepercayaan umat Muslim, al-

quran memuat segala wahyu (firman) yang disampaikan oleh Allah, 

sehingga dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk untuk 

 
13  Ali, M. D. (2015). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 
(6th ed.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.hlm.80 
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mendapatkan kesejahteraan semasa hidup di dunia maupun di alam 

setelahnya yaitu akhirat. Al-quran sebagai wahyu dari Allah 

diturunkan melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad SAW 

secara berangsur-angsur 

Tiga petunjuk bagi manusia yang terkandung dalam Al-quran 

yaitu, (Sayyid Husein Nasr) pertama, Pengetahuan yang bertujuan 

untuk memberikan manusia petunjuk mengenai jati dirinhya sebagai 

seorang Muslim, keberadaannya sekarang (dunia) dan kemana Ia akan 

kembali kelak (akhirat) yang harus diyakini dalam kehidupan sehari-

hari. Kedua, berisikan tentang sejarah manusia baik mengenai rakyat 

biasa maupun orang-orang penting terdahulu yang kepadanya 

diturunkan musibah pada saat itu. Sebagai suatu pedoman bagi umat 

manusia, maka dalam kehidupan harus meyakini bahwa manusia 

berasal dari-Nya dan pasti kembali kepada-Nya, sehingga disamping 

ada kelahiran maka akan diakhiri dengan adanya kematian. Kemudian 

Ketiga, berisi mengenai ilmu pengetahuan yang sukar/sulit untuk 

dapat dijelaskan dengan bahasa biasa. Ayat-ayat yang terkandung 

didalamnya dapat menjadi kekuatan, penenang, dan penghibur hati 

bagi yang membacanya untuk diberi petunjuk oleh Allah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al-quran ialah suatu 

sumber nilai, norma, dan ajaran agama islam yang harus dikaji, 

dipahami makna dan kandungannya sebagai pedoman hidup setiap 

Muslim. 

2. As-Sunnah atau Al-Hadis 

As-sunnah dan al-hadis merupakan sumber Hukum Islam kedua 

yang digunakan sebagai penerang untuk memberikan penafsiran serta 

penjelasan mengenai al-quran. As-sunnah berisi perkataan, perbuatan 

dan sikap diam Rasulullah dan menjadi petunjuk bagi umat Muslim 

untuk mengenal Nabi. Didalam As-sunnah juga dapat ditemukan 

penjelasan mengenai kehidupan rumah tangga, sosial, ekonomi dan 

politik yang telah diajarkan oleh Nabi. Sebagai sumber kaidah 

dan/atau norma bagi kehidupan umat Muslim, Al-quran dan As-
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sunnah dianggap sebagai suatu sumber yang berharga dan tidak dapat 

dipisahkan keduanya untuk dijadikan pegangan hidup. Al-quran 

menganjurkan umat Muslim untuk mendirikan sholat, maka dalam 

As-sunnah dijelaskan bagaimana cara mendirikan dan/atau 

mengerjakan sholat tersebut sesuai yang telah diajarkan oleh Nabi. 

Dengan contoh tersebut maka diketahui bahwa As-sunnah merupakan 

penerang bagi Al-quran. 

3. Al-Ijma’ 

Hal ini didefinisikan sebagai suatu kesepakatan diantara ulama 

mengenai permasalahan yang terjadi pada saat tertentu. Namun kini 

ijma’ diartikan sebagai suatu persetujuan dan kesesuaian pendapat di 

suatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu dalam Al-

quran (H.M. Rasjidi, 1980:457). Contoh mengenai Ijma’ ialah 

mengenai pengaturan tentang kebolehan beristri lebih dari seorang 

dengan syarat-syarat tertentu, selain diatur dalam surah Al-Nisa (4) 

ayat 3 mengenai hal tersebut juga telah diatur dalam UU Perkawinan. 

Sehingga, UU Perkawinan tersebut merupakan suatu contoh Ijma’ dan 

atau kesesuaian pendapat di Indonesia. 

4. Al-Qiyas 

Qiyas adalah ukuran, dipergunakan oleh akal pikiran untuk 

membandingkan suatu hal dengan hal lainnya (H.M. Rasjidi 

1980:457). Kunci utama untuk dapat memahami ajaran dalam agama 

Islam ialah dengan menggunakan akal pikiran yang telah diciptakan 

oleh pencipta untuk dapat menyempurnakan penafsiran dalam agama 

melalui proses yang sedemikian rupa. Qiyas didefinisikan sebagai 

penyamaan suatu hal karena memiliki persamaan penyebab atau 

alasan namun pengaturannya tidak terdapat dalam sumber hukum 

Islam sehingga dipersamakan dengan yang telah diatur didalam 

sumber tersebut. Contoh penerapan definisi tersebut ialah larangan 

meminum khamar karena dapat memabukkan yang diatur dalam surah 

Al-Maidah (5) Ayat 90, sehingga dalam qiyas ditetapkan semua 

minuman yang memabukkan dilarang untuk diminum dan 
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diperjualbelikan untuk umum. Hukuman mengenai setiap minuman 

yang memabukkan tersebut disamakan dengan yang telah diatur dalam 

Al-quran. 

Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim, oleh karena itu dalam 

menentukan tindakan maupun keputusan yang akan diambil, hukum Islam 

dijadikan salah satu pedoman dan petunjuk untuk hal tersebut. Maka ke-4 

(empat) sumber hukum di atas memiliki hubungan dan keterkaitan satu 

dengan yang lainnya untuk dijadikan pedoman agar dapat saling 

menyempurnakan maupun menerangkan sumber hukum Islam yang ada 

sebelumnya. 

 

c. Penerapan Hukum Islam di Indonesia 

Indonesia merupakan negara yang menjalankan tiga sistem hukum, 

ketiga sistem hukum tersebut ialah hukum barat, hukum adat, dan hukum 

Islam. Namun, hukum Islam di Indonesia hanya diberlakukan bagi 

masyarakat yang menganut agama Islam sehingga tidak ada kewajiban yang 

mutlak untuk masyarakat yang bukan beragama Islam. Jika membahas 

mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia maka korelasinya akan 

mengacu pada kedudukannya dalam sistem hukum yang diberlakukan atau 

dijalankan di Indonesia. 

Hukum Islam di Indonesia baru diakui setelah agama Islam dapat 

diterima oleh masyarakat nusantara melalui penyebarannya dibidang 

perdagangan pada saat itu. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia 

berhubungan erat dengan penyebaran agama Islam yang ditandai dengan 

bertambahnya pemeluk agama Islam di Indonesia. Pemberlakuan dan 

kedudukan hukum Islam di Indonesia memiliki kekuatan penuh secara 

formal dan yuridis. Hukum Islam mengikat bagi pemeluk agama Islam. 
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Bidang ibadah dan bidang muamalah merupakan dua jalur yang dapat 

ditepuh oleh umat Muslim untuk melaksanakan hukum Islam. Beberapa 

jalur pelaksanaan hukum Islam di Indonesia ialah sebagai berikut;14 

1. Jalur keimanan Seorang Individu 

Pemeluk agama Islam dapat melaksanakan ajaran atau hukum Islam 

dengan intensitas pelaksanaanya disesuaikan pada keimanan 

(kepercayaan) dan ketakwaan diri masing-masing pemeluk agama 

Islam tersebut. Negara Indonesia telah menjamin kebebasan tersebut 

dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan: 

“Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu” 

Artinya, dengan adanya jaminan dari negara, maka tidak ada 

diskriminasi bagi agama-agama yang berlaku di Indonesia termasuk 

agama Islam untuk dapat memeluk dan melakukan ibadah sesuai 

kepercayaan tiap-tiap individu. 

2. Jalur Peraturan Perundang-undangan 

Sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk/masyarakat 

Indonesia, maka dibentuklah berbagai peraturan yang dibuat sebagai 

hukum formal yang harus ditaati oleh umat beragama Islam. Bebarapa 

contoh peraturan perundang-undangan atau yang dibuat untuk umat 

Muslim di Indonesia tersebut ialah  hukum kewarisan, hukum 

perkawinan, hukum wakaf, dan lainnya yang telah diberlakukan di 

Indonesia dan mengikat bagi pemeluk agama Islam. 

3. Jalur Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional 

Norma dan kaidah yang bersumber pada hukum Islam banyak 

dimasukkan dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

sebagai kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum 

Nasional. 

Keberadaan hukum Islam di Indonesia sebagai suatu sistem hukum 

dalam tatanan hukum nasional diperkuat dengan adanya beberapa lembaga 

 
14 Zulkarnaen, D. M. (2017). Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (1st ed.). Bandung: CV 
Pustaka Setia. Hlm.48. 
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yang menjalankan hukum Islam sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti 

lembaga departemen agama atau kementerian agama dan lembaga peradilan 

Islam. Sehingga pemaparan tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam 

dalam sistem hukum Indonesia telah diberlakukan dengan adanya 

pengaturan-pengaturan mengenai hukum Islam yang dibuat bagi pemeluk 

agama Islam dan diakui juga sebagai sumber pembentukan hukum nasional 

yang akan datang sejalan dengan sistem hukum lainnya yang diberlakukan 

di negara Indonesia. 

 

 

2.2 Landasan Yuridis 

2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945 

Sebagai dasar hukum utama dalam tatanan peraturan nagara Indonesia, 

Undang-Undang Dasar 1945 atau yang selanjutnya disebut UUD 1945 dianggap 

aturan yang telah mencakup segala aturan yang diperlukan dalam kehidupan 

manusia untuk memenuhi hak dan kewajiban. Maka dari itu, dalam pembuatan 

undang-undang lainnya harus berpedoman pada UUD 1945 dan undang-undang 

tersebut tidak boleh bertentangan dengan hal yang diatur dalam UUD 1945. 

Berikut pasal-pasal yang telah menjamin masyarakat Indonesia untuk bebas dari 

perilaku atau tindakan deskriminasi seperti perundungan online yang dapat terjadi 

sewaktu-waktu; 

Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945, berbunyi: 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 

Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945, berbunyi: 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 

untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak 

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” 

Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945, berbunyi: 
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“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” 

Dengan demikian, pasal-pasal tersebut dapat dijadikan acuan untuk menjerat 

pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan melakukan perundungan online 

sehingga dapat merugikan hak-hak pada diri seseorang yang menjadi korban 

dalam hal ini.  

 

2.2.2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Mengenai perundungan online sejatinya telah diatur dalam pasal-pasal pada 

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU 

ITE. Pasal-pasal dalam UU ITE yang mengatur mengenai perilaku perundungan 

online tersebut, yaitu;  

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan: 

"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" 

Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi: 

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi 

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 

agama, ras, dan antargolongan (SARA)" 

Pasal 29 UU ITE, menjelaskan bahwa: 

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan 

atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" 

Perundungan online yang belum memiliki pengaturan khusus memiliki cangkupan 

yang sangat luas untuk dapat didefinisikan dan/atau diartikan. Dengan adanya tiga 

pasal diatas, sekiranya dapat menjadikan sebuah pencegahan terjadinya 

perundungan online yang berkelanjutan karena memiliki pengaturan yang 
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mengikat serta sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melakukan perundungan 

online apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang diatur dalam pasal-

pasal tersebut. 

 

2.2.3 FATWA Majelis Ulama Indonesia  

Fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai 

suatu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh sekelompok ahli agama/mufti 

tentang suatu masalah, atau dapat didefinisikan juga sebagai nasihat, pelajaran 

baik, dan/atau petuah orang alim. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan 

Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Perpres 151/2014) ialah suatu wadah 

musyawarah bagi para ulama, pemimpin, dan cendikiawan Muslim dalam 

mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta 

meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Sehingga 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang selanjutnya disebut Fatwa MUI dapat 

diartikan sebagai suatu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang 

suatu permasalahan yang terjadi dikehidupan umat beragama Islam atau umat 

Muslim. 

Salah satu Fatwa MUI yang dibuat untuk mengatur mengenai tata cara 

dalam menggunakan teknologi informasi pada media sosial oleh setiap Muslim 

ialah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan 

Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Ketentuan mengenai tata cara 

bermuamalah pada media sosial diatur dalam suatu bagian dalam fatwa ini yang 

menyebutkan bahwa; 

“Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk: 

a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. 

b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar 

suku, agama, ras, atau antar golongan. 

c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan 

baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. 

d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang 

terlarang secara syar’i. 
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e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau 

waktunya”. 

Dengan pemaparan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwasanya Fatwa MUI 

telah memberikan petunjuk/pedoman pada umat Muslim di Indonesia mengenai 

perbuatan perundungan online.  

 Fatwa ini dijadikan sebagai salah satu usaha MUI dalam meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan masyarakat Muslim dalam negara dengan cara 

menyampaikan nasihat-nasihat tentang suatu permasalahan yang terjadi terkait 

keagamaan maupun lingkungan kemasyarakatan. Fatwa MUI bukan merupakan 

suatu peraturan yang wajib atau memiliki keharusan untuk ditaati oleh seluruh 

masyarakat Indonesia karena tidak memiliki sanksi dan kekuatan hukum mengikat 

seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga Fatwa MUI hanya 

dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat bagi umat Muslim 

yang merasa terikat dengan MUI itu sendiri untuk penyelesaian suatu 

permasalahan yang terjadi saat ini. 

 

 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Teori Perlindungan Hukum Philipus Hadjon 

Landasan teori dalam suatu penelitian perlu diteggakan agar penelitian 

tersebut mempunyai dasar yang kokoh. Teori sebagai suatu penalaran atau logika 

terdiri dari seperangkat konsep, dan definisi yang kemudian disusun secara 

sistematis.15 Tiga fungsi umum suatu teori ialah untuk menjelaskan, meramalkan, 

dan pengendalian suatu gejala. 

Menurut Philipus Hadjon sarana perlindungan hukum (rechsbescherming) 

terdiri dari 2 (dua), yakni sebagai berikut:16 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

 
15 Sugiyono. (2017). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (26th ed.). Bandung: CV 
Alfabeta. Hlm.54. 

16 Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (1st ed.). Surabaya: PT Bina 
Ilmu. Hlm. 2. 
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a. Melalui Sarana Peraturan Perundang-Undangan 

b. Melalui Sarana Perjanjian 

2. Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan hukum yang 

diperoleh dengan menempuh jalur lembaga peradilan. 

Dua sarana perlindungan hukum tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Pada 

sarana perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya 

suatu permasalahan atau sengketa, sedangkan pada sarana perlindungan hukum 

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Maka bentuk perlindungan 

hukum preventif ialah dengan dibuatkannya suatu undang-undang untuk mengatur 

masyarakat, kemudian peradilan umum di Indonesia tergolong dalam kategori 

perlindungan hukum yang represif. 

Pengakuan mengenai harkat maupun martabat masyarakat Indonesia secara 

instrinsik melekat pada pancasila. Oleh karenanya konsep negara hukum harus 

berdasarkan landasannya yaitu pancasila dan dengan demikian juga mengenai 

perlindungan hukum bagi rakyat. Pengambilan teori perlindungan hukum dalam 

penelitian mengenai perundungan online pada media sosial ini didasari karena dua 

hal yaitu perundungan online meskipun tidak diatur secara khusus dalam satu 

peraturan namun pengaturannya telah tersebar dibeberapa peraturan seperti yang 

telah dipaparkan sebelumnya pada landasan yuridis (perlindungan hukum 

preventif) untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka dengan adanya  

pengaturan mengenai hal tersebut, pelaku perundungan online dapat dikenakan 

sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku serta mengatur besaran hukuman 

yang akan dikenakan mengenai perundungan online oleh hakim jika hal tersebut 

dilaporkan dan dibawa kejalur hukum oleh korban (perlindungan hukum represif). 
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