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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sarana informasi yang luar biasa pesat pada zaman ini 

memberikan kemudahan dalam berbagi informasi. Pada hakekatnya manusia 

adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dengan manusia lainnya dan 

mempunyai hasrat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain. 

Manusia sebagai makhuk sosial membutuhkan interaksi dengan sesamanya 

untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, verbal dan nonverbal. Hal ini secara alami tertanam 

dalam setiap individu, dan secara alami dilakukan pula sejak lahir. Dengan 

berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik secara 

individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat komunikasi 

adalah bentuk dari proses pernyataan antar manusia.1   

Namun dengan kemudahan yang diberikan terkadang tidak diimbangi 

dengan pengetahuan dalam penggunaan sarana informasi elektronik dengan 

baik sehingga banyak pengguna yang tidak arif menggunakan sarana ini untuk 

melakukan hal tidak mencerminkan sikap terpuji. Dalam sebuah proses 

interaksi manusia itu sendiri membutuhkan adanya komunikasi. Komunikasi 

dibutuhkan dengan tujuan adanya pertukaran informasi antar individu dan 

kelompok. Arus moderenisasi dan globalisasi tentunya juga membutuhkan 

peranan dari komunikasi antar individu-individu yang ada dalam sebuah 

 
1 Onong Uchana Effendy, 2002, Ilmu Komunikasi dan Praktek, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya), hlm. 18. 
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negara sebagai duta yang bertugas umtuk membagikan informasi tersebut. 

Sosial media sangat dibutuhkan bagi setiap orang untuk membagikan 

informasi atau mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Informasi 

merupakan inti globalisasi, khususnya bagi negara-negara yang berambisi 

membangun dan mewujudkan perubahan.2 Perkembangan teknologi informasi 

telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan 

sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat 

ini menjadi pedang bermata dua, Karena selain memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus 

menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.3  

Pengertian hukum sebagai norma dapat dirumuskan sebagai himpunan 

petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu  masyarakat, dan 

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. 4   Seiring 

dengan perkembangan teknologi saat ini kejahatan mulai merambah kejejaring 

sosial seperti pembajakan akun pribadi yang digunakan untuk menyebarkan 

berita-berita hoax, menyebarkan berita yang berbau sara, jual beli narkotika, 

prostitusi, dan lain sebagainya yang menyebabkan kerugian bagi beberapa 

pihak. Menurut pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

pengertian dari pembajakan akun adalah setiap orang dengan sengaja dan 

tanpa hak atau melawan hukum. Setiap tindak pidana pembajakan akun milik 

pribadi jarang ditemukan adanya saksi dan barang bukti lainnya. Dalam 

 
2 Faizin Sulistio, 2012, Cybercrime: Masalah Konsepsi dan Penegakan Hukumnya dalam buku 

Hukum Pidana Dalam Perspektif, (Bali : Pustaka Larasan,), hlm. 125. 
3  Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan 

Celah Hukumnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada,.Hlm ix.   
4 Johanes Ibrahim & Lindawati Sewu, 2003, Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern), 

Bandung : Refika Aditama, hal. 9-10 
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penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk 

mencari infomasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring 

perkembangannya penggunaan media sosial tidak hanya digunakan sebagai 

sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan 

sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya.  Hal inilah yang 

kemudian melandasi permasalahan mengapa perlu untuk belajar atau tidak 

mengetahui etika dalam berinternet. Hal ini perlu guna mencegah efek 

samping dari bermedia sosial yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Seiring 

dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi 

memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. 

Terdapat ayat yang menjelaskan mengenai hal ini : 

َن ٱلظَّن ِ إِنَّ بَْعَض ٱلظَّن ِ إِثٌْم ۖ َوََل تََجسَّسُو۟ا َوََل  يَْغتَب بَّْعُضكُم   َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ٱْجتَنِبُو۟ا َكثِيًرا م ِ يَ 

ِحيمٌ  َ تَوَّ اٌب رَّ َ ۚ إِنَّ ٱَّللَّ  بَْعًضا ۚ أَيُِحبُّ أََحدُكُْم أَن يَأْكَُل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ ۚ َوٱتَّقُو۟ا ٱَّللَّ

 “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah 

mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 

lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 

saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 

kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Q. S. Al-Hujurat ayat 12) 

 

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berkaitan dengan hal tersebut, 

lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi penggiat dalam menggunakan 

media sosial, seharusnya punya trik atau cara cerdas, agar media sosial 

digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar aturan-aturan hukum 

yang berlaku. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar 
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bagi negara-negara di dunia.5 Masyarakat pengguna media sosial harus  sadar 

berada di ruang publik yang memiliki aturan. Etika di media sosial harus jalan 

agar masyarakat tidak sembarangan berbicara yang bisa menyinggung dan 

menyakiti orang lain. Selain beretika di media sosial, adanya kesadaran akan 

implikasi sosial bahkan hukum dibelakang penggunaan media sosial dapat 

menjadi peredam seseorang untuk tidak bertindak ceroboh.  

Seperti diberitakan, dunia maya dihebohkan oleh pemberitaan tentang 

penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan hasutan berbau SARA di jejaring 

sosial atas komentar di akun facebook pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 14.10 

yang mengatasnamakan Muhammad Adiitya menggunakan foto dengan status 

seorang anggota TNI (belakangan diketahui sebagai Lettu Kav Rhendy Jaury). 

Oleh karenanya tidaklah  mengherankan bila mulai bermunculan kasus-kasus 

kejahatan yang berhubungan pula dengan Media Sosial tersebut Kita harus 

sadari bahwa Indonesia merupakan  salah  satu negara pengguna internet dan 

media sosial terbesar di dunia sehingga penerapan etika / ketaatan hukum 

dalam masyarakat sangat dibutuhkan agar terhindar dari kejahatan di dunia 

maya.  

Perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan teknologi 

tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarnakan apabila suatu peristiwa pidana 

terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku 

kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan  tersebut terabaikan. 

Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban 

 
5 Budi Suhariyanto, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) UrgensiPengaturan 

dan Celah Hukumnya, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 1. 
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merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak 

kejahatan  menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa 

diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. 

Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan korban, 

karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula 

memperhatikan kepentingan si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang 

dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut, tidak saja kerugian fisik 

tetapi juga kerugian non fisik. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat 

penting Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak 

pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang 

berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Oleh 

karena itu aparat penegak hukum, dalam hal ini yang berada di dalam lingkup 

wilayah kota Surakarta dan penegakan peraturan perundang-undangan harus 

segera menanggulangi kejahatan dalam media sosial dengan serius.  Penulis 

sadari penggunaan media sosial ini telah menyentuh setiap kalangan di 

masyarakat. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisis penerapan 

ketentuan hukum serta pertanggungjawaban pidana mengenai pembajakan di 

media social Dengan demikian penulis  tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan hukum 

terhadap korban pembajakan akun media sosial ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan penulisan skripsi ini agar tidak memperluas permasalahan 

yang akan dibahas yaitu  hanya pada Perlindungan Korban dalam Pembajakan 

Media sosial serta Peran Kepolisian dalam Penegakaan terhadap pembajakan 

media sosial di Surakarta 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam memudahkan 

penelitian ini. Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah perlindunngan hukum terhadap korban pembajakan Media 

social ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik  Tindak Pidana pembajakan Melalui 

Penggunaan Media social? 

2. Apa saja Faktor- faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum 

terhadap tindak pidana pembajakan Media Sosial? 

 

D. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui peran Peran Kepolisian dalam dalam melindungi korban 

pembajakan media sosial Penegakaan terhadap pembajakan media 

sosial di Surakarta 

b. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan kasus 

Pembajakan Media social. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan 

masyarakat luas terhadap penyelesaian perkara pembajakan media 

social 

2) Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan terhadap kejahatan hukum khususnya di bidang 

Hukum Teknologi, Informasi dan Elektronik mengenai Media 

Sosial  

3) Diharapkan menjadi bahan infomasi dan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum tentang UU ITE kepada masyarakat 

sekaligus menjadi bahan referensi tambahan kepada semua pihak 

yang memiliki minat yang sama terhadap kajian ini.  

b. Manfaat Praktis 

  Manfaat praktis terhadap hasil penelitian ini diharapkan terciptanya 

keadilan bagi para pihak yang bersangkutan dengan perkara 

pembajakan Media Sosial yaitu pelaku, korban dan masyarakat agar 

dapat terus hidup bersama. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Pembajakan Meida Sosial dapat dijelaskaan dengan merujuk 

pada Pasal 31 ayat (2) UU 19/2016 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa 

hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, 
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dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang 

lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang 

menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang 

ditransmisikan. Media sosial digemari oleh masyarakat untuk berbagai macam 

sarana. Baik untuk sekedar melihat Komunikasi atau pun Sarana Transaksi 

Elektronik. Media sosial sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah 

interaksi dengan sesamanya untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan 

kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal dan nonverbal, 

komunikasi termudah, dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi juga 

mendorong perubahan hukum. Permasalahan yang timbul dalam perubahan 

hukum adalah sejauh mana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut, dan 

bagaimana supaya hukum itu tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat, 

dan atau sebaliknya. Mengutip pendapat Satjipto Raharjo yang mengatakan 

bahwa hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan sesn eorang atau 

hubungan antara orang-orang dalam  masyarakat.6 

 Penggunaan media sosial di Indonesia sudah meluas mulai dari anak – 

anak hingga orang lanjut usia. Berbagai aplikasi telah dipilih sebagai sarana 

komunikasi hingga hiburan, seperti Instagram, Facebook, Twitter, Line, 

WhatsApp, dan lain sebagainya. Namun bila ditinjau dari manfaat 

penggunaanya tidak semuanya bisa dikatakan menguntungkan karena juga 

bisa mendatangkan kerugian bagi penggunanya bahkan bila disalah gunakan 

 
6 Purnomo, 2017,  KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBERCRIME 
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bisa merugikan pihak lain.  Media social juga memiliki banyak pengaruh, 

berbagai dampak Media Sosial memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.  

Kelebihan  

1. Dapat menambah wawasan dalam arti ketika orang mengakses media 

social pasti akan terjalin interaksi antarorang di dunia, dari situ wawasan 

akan bertambah. Media social akan dimengerti setiap orang seiring 

perkembangan zaman, orang dapat terpicu untuk mengenal lebih maju 

media social sesuai perkembangan zaman.  

2. Pemicu untuk membangun bisnis melalui media internet sehingga setiap 

orang bisa memiliki bisnis melalui media tersebut. Kenapa begitu? 

Karena dengan media online, setiap orang dapat mengembangkan bisnis 

yang ingin dipublikasikan melalui media online tersebut.  

Kekurangan Media Sosial  

1. Terjadinya banyak kriminalitas yang terjadi melalui media social. Contoh 

yang dari kriminalitas di media online yaitu penipuan dan banyak sekali 

yang terjadi kriminalitas selain penipuan dalam media social.  

2. Terjadinya menejem waktu yang tidak efisien ketika media social tersebut 

tidak digunakan secara maksimal, misalnya untuk digunakan sebagai nge-

Game online. Mungkin membuat waktu tersita secara tidak efektif.  

3.  Kencanduan dalam media online juga merupakan kekurangannya, karena 

kencanduan akan membahayakan diri. Contohnya tidak dapat memenejen 

waktu dengan baik dan diri akan terus terpacu untuk berkecimpung dalam 

media online. Alangkah baiknya agar dapat memenejemen waktu dengan 

baik, dan membiasakan diri Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
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secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam 

penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik 

pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui 

pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.  Asas legalitas 

sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang 

ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara 

pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pentingnya 

keberadaan undang-undang ini didukung dengan kenyataan bahwa 

kejahatan didunia maya menempatkan Indonesia sebagai Negara 

peringkat pertama dengan tindak pidana dunia terbanyak, mengalahkan 

Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Hal ini telah diatur 

dalam pasal 30 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 

perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UUITE. Dan, 

untuk sanksi pidananya telah diatur dalam pasal 46 ayat (1),(2),(3) 

UUITE.  
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F. Metode Penelitian 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Metode pendekatan 

Penelitian normatif adalah sebagai usaha mendekatkan masalah 

yang diteliti dengan sifat hukum normatif. Maka dalam penelitian ini 

menggunakan suatu metode pendekatan secara normatif karena yang akan 

diteliti kaidah-kaidah hukum, asas hukum tentang mengetahui 

pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pembajakan media 

sosial yang dilakukan melalui saran informasi elektronik.  

2. Sumber Data 

Dapat diperoleh dari: 

a. Penelitian kepustakaan 

Penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan 

menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer 

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan 

permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain yang terdiri 

sebagai berikut:  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab 

Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP). 

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

e)  Keseluruhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan 

dengan 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para 

ahli hukum berupa bukubuku, pendapat-pendapat para sarjana 

yang dimuatkan dalam artikel yang berhubungan dengan skripsi 

ini.. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang 

bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, antara lain: 

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); 

b) Kamus hukum; 

c) Catatan perkuliahan 

d)  Direktori putusan pengadilan; 

e)  Ensiklopedi hukum. Bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti: kamus hukum dan ensiklopedia 
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4) Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Hal 

ini didukung dengan melakukan penelitian langsung di 

lapangan. 

3. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Cybercrime wilayah hukum 

Polres Surakarta yang berkaitan dengan judul penelitian. 

4. Metode pengumpulan data 

a. Library Research (studi kepustakaan).  

Metode ini menggunakan sumber bacaan tertulis berupa buku-buku, 

jurnal hukum, bahan kuliah dan peraturan perundang-undangan 

b. Field Research (studi lapangan).  

Metode ini menggunakan sumber yang diperoleh secara langsung 

dengan melalukan wawancara terhadap penyidik di Kepolisian Satuan 

cybercrime di wilayah hukum Polres Surakarta 

5. Teknik Analisis Data 

Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

analisa data secara kualitatif. Penulis menggunakan studi kepustakaan 

berupa peraturan tentang proses pelaksanaan pembajakan Media sosial, 

literatur terkait permasalahan yang di teliti kemudian dihubungkan 

dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa 

hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Selanjutnya 

dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta 
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menguraikannya dengan kalimat yang teratur kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan. 

 

G. Sistematika Skrips  

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab.  

Bab I berisi Pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.  

Bab II berisi tinjauan pustaka, terdiri dari tiga sub bab, Sistem Perlindungan 

tindak pidana pembajakan media sosial, Tinjauan Umum Tentang kejahatan 

pembajakan Media Sosial. 

Bab III berisi hasil penelitian dan analisis data, profil alat bukti digital dalam 

perlindungan pembajakan Media Sosial, kedudukan alat bukti digital dalam 

kasus Media Sosial, dan kendala dalam Penegakaan kasus Pembajakan  Media 

Sosial. 

Bab IV berisi penutup yang mencakup simpulan dan saran. 

 

 


