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BAB I 
 

PENDAHULUAN  
 
 
1.1 Latar Belakang  
  
 Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, telah mengantarkan 

masyarakat Indonesia menuju globalisasi yang memfokuskan diri kearah 

konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika (TELEMATIKA), hal ini 

membuat rakyat Indonesia yang tanpa terkecuali dari lapisan masyarakat 

golongan bawah menengah dan atas menggunakan alat komunikasi sosial. Alat 

komunikasi sosial sendiri beragam ada yang tergolong dalam media cetak seperti 

Koran, majalah, jurnal, dan  lainya dan juga terdapat alat komunikasi sosial yang 

audio visual seperti televisi, radio dan salah satunya adalah jejaring sosial seperti 

facebook, twitter, email dan lainya. Ini menjadi suatu media yang tidak asing lagi. 

Tidak hanya orang yang dikategorikan sebagai orang dewasa tetapi anak dibawah 

umur juga dapat menggunakan layanan media komunikasi ini dengan sangat 

mudah dan terjangkau.   

Seiring dengan semakin populernya pemakaian jaringan sistem komputer 

yang menggunakan infrastuktur sistem telekomunikasi maka internetpun 

kemudian menjadi semakin populer di seluruh negara-negara dan juga di 

Indonesia, sebagai “the network of networks” (jaringan yang tersusun dari 

jaringan-jaringan)1internet dikatakan sebagai the network of networks atau a 

network of computer networks  karena sesungguhnya ia adalah suatu jaringan 

                                                        
1 Sanusi M.Arsyad. Hukum danTeknologi Informasi.(Bandung : Mizan Grafika Sarana,2001) , hal 
93.  
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besar yang terdiri dari sebagian besar jaringan komputer dari seluruh dunia yang 

saling terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol 

TCP/IP. Masyarakat penggunanya kemudian dikenal dengan istilah internet global 

community dan seakan-akan mereka mendapati dunia baru yang dinamakan 

sebagai cyberspace. 

Cyber Space  dapat dideskripsikan sebagai  suatu “ruang/dunia” nonfisik 

yang didalamnya terjadi komunikasi-komunikasi elektronik dan tersimpan data-

data digital. Di dalam kehidupan masyarakat Cyber Space   terdiri dari individu-

individu maya. Individu-individu tersebut beragam baik dari segi materil dan juga 

dari segi immaterial. Keberagaman aspek itu juga turut dapat menikmati 

komunikasi di dunia Cyber Space. Mengingat dunia Cyber Space  sebagai media 

sosial online  yang sangat memungkinkan sosialisasi  antara individu maupun 

dalam bentuk kelompok. 

 Di era internet ini, jenis media sosial online sangat beragam. Salah satunya 

yang paling populer adalah Facebook. Facebook atau situs jejaring sosial yang 

lahir di Cambridge, Massachusetts 14 Februari 2004 oleh Mahasiswa Harvard 

bernama Mark Zuckerberg. 2Indonesia masuk dalam ranking urutan pertama 

dalam Facebook.com’s Regional Traffic RanksFacebook.com’s Regional Traffic 

Ranks.  karena facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang dapat 

digunakan segala kalangan dan dapat di akses dengan mudah. Dengan melihat 

data yang ada dapat dianalogikan  Facebook  sebagai suatu “Negara” maka 

Facebook dapat menjadi “negara paling “demokratis”. Setiap orang diperbolehkan 

                                                        
2 “Facebook.com’s Regional Traffic RanksFacebook.com’s Regional Traffic Ranks”, 
http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com, diakses 21 November 2012 
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menjadi warganya, dari anak kecil hingga orang dewasa, anak jalanan hingga 

professor, pangangguran sampai komisaris perusahaan. Semua orang dengan 

status dan lapisan sosial yang berbeda-beda dapat memasuki “Negara Facebook” 

dengan sangat bebas. 

 Facebook merupakan salah satu produk internet, namun menjadi lebih 

populer dari pada internet itu sendiri. Banyak orang rela mengakses internet demi 

Facebook, padahal dahulunya internet bukan teknologi yang mudah bagi 

kebanyakan orang. Mereka dengan kelemahan latar belakang pendidikan, usia, 

dan status sosial atau ekonomi  mau belajar internet demi mengekspresikan 

dirinya pada Facebook. Dahulunya, tukang sayur, office boy, pembantu rumah 

tangga, pedagang asongan, manula pada tahun 2003 tidak mengenal internet, 

namun kini mereka memiliki Facebook. 

 Pengguna Facebook seringkali disebut Facebooker. Mayoritas Facebooker 

menggunakan Facebook untuk terkoneksi dengan keluarga, relasi, dan teman-

teman. Facebook menyebabkan jaringan relasi semakin luas karena penemuan-

penemuan baru relasi senantiasa tercipta. Tidak hanya itu, Facebook mampu 

membuka gerbang komunikasi sehingga kontak dapat terus dilakukan. Selain itu, 

Facebook memiliki fasilitas newsfeed. Dimana newsfeed  merupakan halaman 

yang akan terbuka saat pertama kali user log in  di akun facebook, yang berisikan 

tentang informasi-informasi yang berasal dari teman-teman user yang 

memudahkan Facebooker mengakses informasi dengan terorganisasi dan 

pengingatnya seperti pemberitahuan aktivitas teman Facebooker lain serta pesan-

pesan layaknya e-mail cukup digemari banyak Facebooker.  
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 Beberapa alasan membuat komunikasi dunia maya menjadi lebih nyaman 

dan lengkap dari pada berkomunikasi langsung dengan bertatap muka pada dunia 

nyata. Fasilitas Facebook yang mendukung kenyamanan serta kelengkapan 

komunikasi adalah chat dan wall. Chat ialah fasilitas Facebook yang dapat 

digunakan untuk berinteraksi langsung dengan syarat penggunanya harus 

terkoneksi dalam jaringan (online), sehingga dapat terjadi komunikasi langsung. 

Wall merupakan fasilitas Facebook untuk saling mengirimkan pesan bagi sesama 

pengguna Facebook, pesan tersebut dapat dilihat secara umum dan tercantum 

waktu pengirimannya. Bahkan Facebook memungkinkan penggunanya untuk 

memberikan hadiah virtual pada rekan di Facebook. Facebook dapat menjadi 

alternatif komunikasi yang digemari banyak orang. Terlebih lagi bagi orang yang 

memiliki kepribadian tertutup, pemalu, ataupun pendiam. Berkomunikasi melalui 

Facebook, tidak perlu memperlihatkan diri secara fisik, misalnya saling bertatap 

muka. Apabila ingin menjalin pertemanan dengan Facebooker lain, maka cukup 

meng-klik pada fasilitas menambah teman dan melakukan verifikasi. 

 Facebook senantiasa mengalami evolusi tampilan dengan selalu melakukan 

make over hampir di setiap tahunnya. 3Dalam Facebook blog yang berjudul 

“Thoughts on the Evolution of Facebook”, Mark Zuckerberg menulis alasan 

evolusi Facebook “Facebook’s mission is to give people the power to share and 

make the world more open and connected. In the last four years, we’ve built new 

products that help people share more, such as photos, videos, groups, events, wall 

posts, status updates, and so on.” (“Misi Facebook adalah memberi orang 

                                                        
3 Mark Zuckerberg.”Thoughts on the Evolution of Facebook”. 
http://www.facebook.com/zuck?ref=blog, diakses 18 September 2008.11:51am. 
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kekuatan untuk berbagi dan membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. Empat 

tahun yang lalu, kami membangun produk-produk baru yang menolong orang 

lebih berbagi, seperti foto-foto, video-video, peristiwa- peristiwa, menulis pesan 

di dinding Facebook, meng-update status, dan seterusnya ”). Jika melihat kedalam 

visi dari Facebook  sendiri memiliki nilai guna yang sangat baik dan positif  bagi 

masyarakat, dapat memperluas jaringan komunikasi dengan sangat meluas, 

dengan berbagi peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan di masyarakat itu 

sendiri. 

 Di balik dari atmosfer baik dari situs jejaring sosial tidak dapat dipungkiri 

bahwa situs jejaring sosial memiliki juga sisi negative. Terutama kasus-kasus 

yang berhubungan dengan kejahatan dan melawan hukum yang terjadi di dalam 

masyarakat, terutama di dalam kalangan remaja. Maraknya, pelecehan seksual, 

praktek prostitusi, tindakan asusila, pertengkaran, penghinaan, pencemaran nama 

baik, dan cybercrime lainnya yang turut melibatkan remaja banyak ditemui 

melalui situs jejaring sosial. 

 Semakin maraknya pengguna situs jejaring sosial. Sehingga membuat 

banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi melalui situs jejaring sosial. Salah 

satunya mengenai pencemaran nama baik dan juga penghinaan yang dapat 

membuat sesorang terjerat dengan hukum yang mengatur.  Hal-hal mengenai sisi 

negative dari situs jejaring sosial sangat bersinggungan sekali dengan anak 

remaja, tetapi tidak menutup kemungkinan orang kategori dewasa, tetapi tidak 

pandai dalam menggunakan kemajuan teknologi yang ada. Anak remaja bahkan 

anak dibawah umur sering sekali bersinggungan karena ketidak matangan seorang 
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remaja dalam identitas diri dan juga lingkungannya.  

 Hal-hal seperti diatas sering sekali terjadi oleh beberapa pihak, sehingga 

harusnya ditegakan hukum yang pasti untuk setiap permasalahan seperti ini, 

karena penelusuran di dalam dunia Cyber Space tidak semudah permasalahan-

permasalahan di dalam dunia fisik atau nyata. Dalam hal penghinaan dan 

perusakan nama baik telah melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata , tentang Perbuatan Melawan Hukum yang berisi : 

 “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang 
lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 
kerugian.”  
 

Penghinaan dapat juga dikenakan Pasal 1372 KUHPer , yang berisikan : 

 “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan 
penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai 
satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat dan ringannya penghinaan, begitu 
pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada 
keadaan…”. 
 

Kedua pasal ini dapat dijadikan sebagai deklarasi norma. Di mana kedua pasal 

terebut menjelaskan perbuatan melawan hukum akibat kerugian tetapi dalam 

Pasal 1372 KUHPer lebih ditegaskan lagi kerugian dan pelanggaran hukum akibat 

penghinaan.  Juga mengenai perbuatan yang dilarang diatur di dalam UU No.11 

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terutama dalam Pasal 

27 ayat 3 yang berisikan :  

 “Setiap orang yang 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.” 
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Dari uraian diatas, maka penulis akan membuat skripsi pengenai Perbuatan 

Melawan hukum khususnya dalam penghinaan dan pencemaran nama baik, 

melalu jejaring sosial. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian hukum ini adalah, 

bagaimana pengaturan ganti rugi akibat penghinaan di situs jejaring sosial 

menurut Hukum Perdata?   

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada keinginan penulis untuk 

menelusuri, menemukan, dan menganalisa mengenai perbuatan melawan hukum 

dan ganti rugi khususnya yang berkaitan dengan jejaring sosial dan juga dapat 

mendapatkan kepastian hukum mengenai kebenaran dan penerapan hukum 

terhadap perbuatan melawan hukum khususnya mengenai kasus penghinaan di 

dalam jejaring sosial.  Dengan demikian pada akhirnya dapat mencapai tujuan, 

Untuk menganalisis pengaturan ganti rugi akibat penghinaan di situs jejaring 

sosial menurut Hukum Perdata. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis yang dimana manfaat teoritis adalah manfaat yang Memberikan 

penambahan atau wawasan dalam Lingkup kajian ilmu hukum, sedangkan yang 

dimaksud dengan manfaat praktis adalah manfaat yang Dapat dijadikan rujukan 

dalam menangani kasus Perbuatan Melawan hukum dalam jejaring sosial. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Agar penulisan tersusun dan tersaji dengan rapih dan sistematis, maka 

penulis membagi menjadi 5 Bab. 

 

BAB 1 : Pendahuluan, rumusan masalah yang ingin di analisis, dan juga tujuan 

dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2 : Tinjauan Pustaka, terdiri dari landasan Teori yang menjelaskan dan 

memaparkan asal muasal, unsur-unsur dan juga penjelasan  Perbuatan Melawan 

Hukum dan Penghinaan, dan ganti rugi . Terdapat juga landasan Konseptual 

dimana terbatas pada hal hal yang berhubungan dengan devinisi dari teori-teori 

mengenai perbuatn melawan hukum dan penghinaan  

 

BAB 3 : Metode Penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

Undang-Undang dan Konseptual serta hambatan dan penanggulangan. 
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BAB 4 : Hasil dan Analisis, merupakan jawaban dari rumusan masalah dimana 

ditemukan pengaturan hukum di Indonesia dalam masalah ganti rugi penghinaan 

dalam jejaring sosial dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. 

 

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran.  
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