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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sudah berkembang pesat seiring waktu berjalan, salah satu bidang

yang berkembang adalah komunikasi. Media sosial adalah sebuah media daring yang

memungkinkan komunikasi antar sesama, di mana pun mereka berada. Terdapat berbagai

macam hal yang dapat dilakukan dengan media sosial, selain berbincang dengan orang lain,

orang-orang dapat membagi kisah mereka lewat gambar maupun tulisan. Fungsi media

sosial sendiri tidak terbatas hanya untuk hiburan, banyak orang yang memanfaatkan media

sosial sebagai media untuk berbisnis. Media ini sangat berdampak terhadap cara hidup

orang-orang sekarang dan banyak dampak positifnya, namun dibalik kebaikannya tersebut,

terdapat dampak negatifnya pula.

Perundungan atau yang lebih sering dikenal sebagai bullying, merupakan tindakan

kekerasan terhadap seorang dengan tujuan untuk menjatuhkan mental pada target.

Umumnya, tindakan ini dilakukan karena penindas ingin merasa lebih superior daripada

korban, atau penindas merupakan korban bullying sehingga ia ingin membalas dendam

dengan cara yang sama. Aksi bullying tersebut dilakukan dalam banyak bentuk, ada yang

verbal dan nonverbal. Bullying secara verbal merupakan tindakan perundungan yang

dilakukan lewat perkataan yang umumnya membuat seorang merasa tidak percaya diri

terhadap dirinya. Bullying verbal ini sering ditemui lewat sosial media, di mana penindas

mengirimkan komentar negatif atau pun pelecehan kepada korban. Tindakan bullying di

media sosial sering dikenal sebagai cyberbullying, di mana bullying ini menggunakan

teknologi digital untuk menyerang korban.

Berikut merupakan contoh kasus cyberbullying yang terjadi di kalangan remaja:

“Bullied Teen Leaves Behind Chilling YouTube Video”

Amanda Todd merupakan seorang gadis berumur 15 tahun dari Kanada yang merupakan

korban cyberbully, dimana dia dikecam dan menjadi depresi berat sehingga menuju ke
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bunuh diri dengan menggantung dirinya. Kasus ini berawal dari teman pria yang dia

dapatkan melalui media sosial dan mereka pun berbincang hingga suatu saat, pria

tersebut membujuk Amanda untuk memperlihatkan tubuhnya. Pria tersebut merekam dan

mengancam video tersebut disebarkan di internet, hingga akhirnya pria tersebut

menyebarkannya di internet. Kejadian tersebut membuat Amanda menjadi target bullying

baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kasus cyberbullying sangat berdampak di kalangan

remaja. Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa kasus tersebut terjadi karena Amanda

masih kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Dia belum bisa memilah-milah teman

dengan bijak dan menerima teman di media sosial tersebut sembarangan. Padahal dia belum

mengetahui siapa orang tersebut dan latar belakangnya apakah orang tersebut baik atau

tidak. Selain itu, Amanda juga masih bersifat lugu karena mengikuti perkataan pria tersebut

tanpa berpikir panjang dan akibat dari tindakan tersebut. Dalam media sosial, akses yang

didapat sangatlah luas dan tidak terbatas. Banyak orang yang menggunakan hal tersebut

untuk kebaikan tetapi ada juga yang menyalahgunakannya. Dari kasus ini, dapat dilihat

bahwa Amanda tidak memikirkan hal tersebut. Selain itu, dapat dilihat bahwa kalangan

remaja seringkali menjadi target pelaku cyberbullying karena para remaja terkadang masih

bersifat lugu. Apalagi mereka yang masih berusia sangat muda dan kurang berhati-hati

dalam menggunakan media sosial.

Mayoritas dari pengguna media sosial adalah remaja dan mereka dengan mudah

berhubungan dengan satu sama lain melalui media tersebut. Tindakan bullying juga banyak

terjadi di kalangan remaja dan cyberbully tersebut lebih memudahkan penindas untuk

melecehkan targetnya dibandingkan dengan kontak fisik. Kebanyakan korban dari

cyberbullying ini enggan untuk menceritakan kasusnya ke orangtua, sehingga mereka

menutup diri keluarga. Cyberbullying sangat berdampak pada psikis korban yang tanpa

disadari dapat berakibat fatal. Korban dapat melalui depresi hingga pikiran yang dipenuhi

dengan bunuh diri. Contoh kasus dari Amanda Todd, dapat dilihat bahwa dampak

cyberbullying yang berakibat fatal, dan Amanda yang masih remaja saat itu. Psikologi anak

dalam tahap remaja masih dalam perkembangan, cara berpikir mereka masih diasah. Bagi
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remaja yang masih mencari identitas diri mereka dan emosi yang tidak stabil, cyberbullying

dapat menghancurkan diri mereka. Terkadang orang lupa bahwa bullying di media sosial

maupun secara kontak fisik, keduanya sama-sama dapat berakibat fatal untuk korbannya.

Pada dasarnya, bullying secara verbal di media sosial juga dapat merusak mental korban,

terutama kepada remaja yang masih dalam perkembangan psikis. Oleh karena itu, tujuan

penelitian ini adalah untuk menambahkan ilmu dan kesadaran mengenai dampak bullying

secara verbal di sosial media dalam kalangan remaja.

1.2. Rumusan masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa bullying secara verbal di media sosial dapat terjadi dalam kalangan remaja?

2. Apa dampak dari cyberbully di kalangan remaja?

3. Apa solusi untuk mencegah bertambahnya kasus cyberbully?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Tujuan yang pertama adalah untuk

mengedukasi masyarakat agar lebih mengenal tentang pengertian cyberbully dan alasan mengapa

bullying secara verbal masih sering terjadi di sosial media khususnya di kalangan remaja. Tujuan

yang kedua adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat yang masih belum sadar mengenai

dampak dari cyberbully yang begitu besar yang dapat mempengaruhi emosional dan psikologis

seseorang. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menyampaikan beberapa solusi yang harus

dilakukan untuk mencegah semakin bertambahnya kasus bullying secara verbal di media sosial

khususnya cyberbully di kalangan remaja.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Cyberbullying

Bullying merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal

atau psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa dirinya lebih kuat dari pada

target atau korban. Tindakan tersebut dilakukan karena pelaku ingin membuktikan bahwa

dirinya lebih tinggi, dengan menyerang korban secara fisik atau mental. Target mereka

adalah orang dengan mental atau fisik yang lemah sehingga mereka tidak dapat

melakukan perlawanan.

Perilaku bullying menyangkut kekuatan dan kekuasaan suatu pihak yang disalahgunakan

untuk mengecilkan/menindas suatu pihak yang tidak disuka. Salah satu bentuk bullying

adalah cyberbullying. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Cyberbullying

(perundungan dunia maya) adalah perundungan yang memanfaatkan teknologi digital.

Hal tersebut terjadi di berbagai platform berbasis internet, seperti media sosial, media

bermain game, dan komunikasi. Cyberbullying merupakan tindakan berulang yang

ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan korban yang menjadi

target. Tindakan cyberbullying mencakup pelecehan secara verbal, penyalahgunaan

dalam membagikan foto atau gambar, atau komentar negatif yang ditujukan untuk

mengintimidasi atau mengancam korban lewat media elektronik. Cyberbullying ditandai

dengan kecenderungan merasa depresi, sedih, cemas, marah, takut, menghindar dari

teman, sekolah, aktivitas lainnya, dan penurunan nilai akademik. Umumnya,

perundungan ini ditujukan kepada remaja karena pada masa itu remaja masih mengalami

ketegangan emosional yang tinggi. Perubahan emosi sosial yang dapat menyebabkan

perubahan suasana hati, stress, ceman, hingga depresi.

2.2 Remaja

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, remaja

mengalami perkembangan fisik maupun psikis. Menurut WHO, remaja merupakan
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sekumpulan orang dengan rentang usia 10-19 tahun, menurut Badan Kependudukan

Keluarga Berencana, remaja merupakan sekumpulan orang dengan rentang usia 10-24

tahun. Sehingga, remaja dapat dikelompokkan dalam tiga tahapan berikut.

1. Pra Remaja (11 tahun - 14 tahun)

Tahapan ini terjadi secara singkat, yaitu selama satu tahun. Remaja pada tahapan

ini memiliki sikap yang cenderung negatif, hal tersebut ditandai dengan emosi

yang tidak stabil, rasa ingin memberontak kepada orangtua, hingga interaksi

dengan orangtua yang berkurang. Perkembangan hormonal juga merupakan faktor

yang menyebabkan suasana hati yang tidak stabil dan gangguan pada

fungsi-fungsi tubuh. Interaksi dengan teman di sosial media juga dapat mengubah

sifatnya.

2. Remaja Awal (14 tahun - 17 tahun)

Pada tahapan ini, remaja mengalami ketidakstabilan secara emosional dan psikis.

Mereka mencari identitas diri mereka dan mengeksplorasi identitas seksualitas.

Pola hubungan sosial juga mengalami perubahan. Seperti orang dewasa, mereka

memiliki pilihan dan memutuskannya sendiri. Tahap ini menunjukkan remaja

yang semakin mandiri, identitasnya, pikiran secara abstrak dan logis.

3. Remaja Lanjut (17-20 atau 21 tahun)

Tahap ini merupakan tahap terakhir remaja dan umumnya perkembangan secara

fisik sudah maksimal pada tahap ini. Remaja lanjut memiliki pemikiran yang

lebih matang dibandingkan pada tahapan sebelumnya. Mereka memiliki

keputusan sendiri untuk mencapai cita-cita.

2.3 Media sosial

Media sosial merupakan sebuah media daring berbasis web yang memberikan layanan

fitur untuk individu berkomunikasi, membagikan dan edit gambar. Media sosial

merupakan alat yang digunakan untuk bersosialisasi, maka media ini dapat

menghubungkan satu individu dengan individu yang lain dimanapun mereka berada.
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2.4 Bias Konfirmasi

Kecenderungan memproses dan menyimpulkan informasi tanpa melihat kebenarannya.

Kerancuan yang terjadi, ketika suatu hal dikatakan benar walaupun belum dibuktikan

kebenarannya bahwa hal itu salah. Sebaliknya, suatu hal dikatakan salah walaupun belum

dibuktikan kebenarannya bahwa itu benar. Kebanyakan orang yang membuat asumsi dan

semakin samar, semakin kuat bias konfirmasinya. Internet merupakan tempat yang rawan

akan bias konfirmasi karena orang membutuhkan informasi, sehingga mereka mencari,

melihat blog, website. Banyak situs yang menyesuaikan sesuai dengan minat pribadi dan

riwayat pencarian, membuat opini baru dan berbeda menghilang dari radar. Pasti bertemu

komunitas dengan pemikiran serupa, memperkuat keyakinan, dan bias konfirmasi.
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BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Instrumen Penelitian:

- Media online (makalah, hasil analisa, data statistik)

- Kuesioner (Questioner)

3.2 Analisis Data

Pada kasus cyberbullying ini, dilakukan penelitian terhadap 53 responden yang termasuk

dalam kategori remaja dengan usia 14 sampai 20 tahun. Penelitian tersebut dilakukan

dengan menyebarkan kuesioner melalui media google form ke kalangan remaja. Dari

hasil penelitian tersebut, didapatkan sejumlah informasi antara lain:

a. Penyebab bullying secara verbal di media sosial terjadi dalam kalangan remaja

Gambar 1: Riset mengenai seberapa banyak responden yang mengalami cyberbullying

Menurut riset yang telah dilakukan, sebanyak 15.1% responden yang pernah mengalami

bully secara verbal di media sosial. Dari riset ini, dapat dilihat bahwa masih ada remaja

7



yang mengalami cyberbullying. Selain itu, usaha pemerintah dalam mencegah terjadinya

cyberbullying dapat dipertanyakan apakah sudah cukup berpengaruh di kalangan remaja.

Dalam era digital saat ini, peran pemerintah sangatlah penting dalam mencegah kejadian

cyberbullying tersebut. Hal ini dikarenakan jika pencegahan tersebut tidak segera

dilakukan, maka terdapat kemungkinan bahwa akan timbul atau semakin bertambah

korban cyberbullying.

Gambar 2: Riset mengenai kejadian yang dialami oleh responden melalui media apa saja

Dari delapan responden yang pernah mengalami bully secara verbal di media sosial,

empat di antaranya mengalami kejadian tersebut lewat aplikasi komunikasi, seperti line,

whatsapp, dan lainnya. Kemudian empat responden lainnya mengalami kejadian

cyberbullying tersebut lewat komentar negatif yang didapatkan melalui instagram, tiktok,

dan lainnya. Dari riset tersebut, dapat ditunjukkan bahwa cyberbullying dapat terjadi

lewat media mana saja. Dukungan era digital saat ini, membuat akses yang didapatkan

pelaku semakin mudah dan kalangan remaja menjadi target utama pelaku.
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Gambar 3: Riset mengenai umur responden pada saat kejadian cyberbullying terjadi

Berdasarkan riset yang telah dibuat, didapatkan bahwa kejadian cyberbullying yang telah

dialami oleh para responden paling banyak terjadi pada umur 12 dan 15 dengan total

masing-masing sebanyak dua responden. Dari riset tersebut, dapat dilihat bahwa banyak

responden mengalami cyberbullying pada saat usia yang tergolong muda dan didapatkan

bahwa golongan umur tersebut rawan menjadi korban cyberbullying. Selain itu, dapat

diketahui bahwa pada usia tersebut, responden cenderung belum bisa mengendalikan diri

mereka dalam menggunakan media sosial.

Gambar 4: Riset mengenai apakah responden pernah menjadi pelaku cyberbullying
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Kemudian dari pertanyaan yang diajukan mengenai pelaku cyberbullying di kalangan

remaja, didapatkan sebanyak 7.5% atau tiga dari 53 responden pernah menjadi pelaku

bully melalui media sosial. Dari riset tersebut, dapat dilihat bahwa pelaku cyberbullying

juga terdapat di dalam kalangan remaja. Meskipun tergolong sedikit, tetapi dapat menjadi

fatal jika tidak segera dilakukan tindakan terhadap orang tersebut. Hal tersebut dapat

menjadi salah satu faktor penyebab bully secara verbal melalui media sosial dapat terjadi.

Perilaku remaja tersebut juga dapat berpengaruh terhadap perilaku di masa depan dan

terdapat kemungkinan bahwa hal tersebut dapat menjadi faktor pelaku cyberbullying

berkembang jika tidak diatasi dengan baik.

Gambar 5: Riset mengenai umur responden pada saat menjadi pelaku cyberbullying

Selain itu, dapat diketahui bahwa umur responden pada saat menjadi pelaku

cyberbullying antara lain umur 10, 12, dan 17 tahun. Jika sejak dini tidak dilakukan

pencegahan atau tindakan terhadap orang tersebut, maka terdapat kemungkinan bahwa

kejadian tersebut akan terjadi secara terus menerus dan akan berdampak bagi orang lain

maupun diri sendiri. Perilaku remaja tersebut dapat menjadi baik atau buruk tergantung

pada pemikiran. Pemikiran yang salah akan berdampak pada perilaku yang menyimpang

dan sebaliknya pemikiran yang benar akan berdampak pada perilaku yang benar.

Pemikiran tersebut dapat dibentuk sejak dini. Jika pemikiran tersebut sudah menyimpang

sejak kecil, maka tentunya akan berdampak untuk pemikiran kedepannya. Maka dari itu,
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umur pelaku dapat menjadi penyebab terjadinya cyberbullying akibat pemikiran yang

telah dibangun sejak kecil.

Gambar 6: Riset mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh responden jika melihat

teman/orang terdekat mereka di-bully

Pada penelitian mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh responden ketika melihat

teman/orang terdekat mereka di-bully, didapatkan bahwa sebagian besar responden akan

melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu sebanyak 29 responden yang akan

melakukan hal tersebut. Kemudian data paling banyak kedua mengarah kepada tindakan

yang tidak akan ikut campur dengan responden sebanyak 21 orang. Setelah itu, data

paling sedikit merupakan tindakan yang akan membalas pelaku dengan mem-bully pelaku

tersebut dan sebanyak satu responden yang akan melakukan hal tersebut. Tindakan yang

akan dilakukan oleh responden cenderung akan melaporkan kepada pihak berwenang.

Pada sisi lain, tindakan yang tidak ikut campur juga termasuk banyak. Jika tindakan

tersebut dilakukan oleh banyak orang, maka kejadian bully tersebut akan terus menerus

terjadi karena masih ada pihak yang tidak mau ikut campur. Kemudian terdapat data yang

menunjukkan bahwa responden akan membalas pelaku dengan mem-bully pelaku

tersebut. Data tersebut memang tergolong sangat sedikit, tetapi jika tindakan tersebut

dilakukan, maka tindakan bully tersebut tidak akan ada akhirnya dan cenderung akan
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merugikan banyak orang. Tindakan-tindakan itulah yang dapat menjadi salah satu faktor

terjadinya cyberbullying di kalangan remaja.

Tindakan bullying secara verbal merupakan kekerasan terhadap target melalui perkataan,

di mana pelaku tidak ada kontak fisik dengan korbannya. Bullying secara verbal dapat

dilakukan dengan tatap muka atau dalam dunia maya, namun dengan kemajuan teknologi

sekarang, pelaku tidak perlu berhadapan langsung dengan korban sehingga memudahkan

mereka untuk melecehkan korbannya. Pelaku bully seperti ini biasanya tidak memiliki

kepercayaan yang tinggi, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menyerang korbannya

dibalik layar.

Terdapat berbagai macam alasan mengapa cyberbullying ini dapat terjadi di kalangan

remaja. Bagi remaja yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mereka melakukan

tindakan itu karena mereka haus akan kekuasaan, mereka ingin menjadi yang paling

tinggi dan menjadi paling populer dengan merendahkan orang lain. Pada sisi yang lain,

bagi remaja dengan kepercayaan diri yang kurang, mereka melakukan bullying di balik

layar karena perasaan iri dan merasa dengan menjatuhkan kepercayaan diri orang lain

akan membuat mereka merasa lebih baik. Penyebab lainnya adalah aksi bullying seperti

ini lebih mudah dilakukan karena pelaku tidak mudah tertangkap. Pelaku dapat menjadi

anonim tanpa menyebarkan identitas mereka di media sosial dan mereka dapat

melecehkan korbannya semau mereka. Kurangnya tindakan tegas untuk kasus

cyberbullying membuat mereka percaya bahwa tindakan mereka tidak akan tertangkap.

Pelaku bully secara online ini tidak ada batasnya dan siapa saja dapat menjadi pelakunya.

Konten negatif di media sosial juga tidak mudah untuk dihilangkan jejaknya dan dapat

disebarkan berulang-ulang, juga dapat diakses oleh siapa saja.

b. Dampak dari cyberbullying terhadap remaja

Pada umumnya, orang yang mengalami cyberbullying tidak akan lepas dari trauma

bullying yang telah terjadi pada dirinya, baik secara emosional maupun secara psikologis

dan hal tersebut dapat berdampak besar ataupun kecil. Beberapa dampak cyberbullying
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terhadap remaja antara lain korban dipermalukan, stress, kehilangan rasa percaya diri,

gelisah, kehilangan semangat untuk hidup, depresi , dan bisa sampai bunuh diri.

Serangan lewat media online ini dapat memberi dampak yang serius terhadap psikologis

remaja. Peningkatan mengakses media sosial berisiko terhadap terjadinya cyberbullying,

kondisi ini sangat berbahaya bagi generasi muda yang masih labil psikologisnya

(Agustin, 2020). Menurut hasil survei dari kuesioner yang telah dibagikan, 19 dari 53

responden mengatakan bahwa cyberbullying berdampak ke depresi dan sisanya

mengatakan dampaknya dalam bentuk psikologis lain, seperti pikiran untuk bunuh diri,

menurunnya kepercayaan diri, dan stress. Bullying lewat maya ini lebih mudah untuk

menyerang target dan dapat dilakukan dari banyak arah. Serangan tersebut membekas

pada pikiran korban karena jejak dari konten negatif yang dikirim tidak mudah untuk

dihilangkan, sehingga pelecehan oleh pelaku akan terbawa dalam pikirannya terus.

c. Solusi untuk mencegah terjadi penambahan kasus cyberbullying

Berdasarkan hasil riset yang telah kami uji terhadap 53 orang responden, berikut

merupakan solusi secara berurutan dari yang terbanyak untuk mencegah terjadinya kasus

cyberbullying:

Pertama, melakukan edukasi dan sosialisasi sejak masa dini mengenai kebaikan dan

keburukan penggunaan media sosial. Hal ini bertujuan agar anak-anak terutama para

remaja dapat memiliki pengetahuan dasar mengenai media sosial. Kecenderungan

anak-anak atau para remaja yang menggunakan media sosial secara berlebihan dapat

menimbulkan kecanduan dan hal tersebut berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Hal

tersebut dapat terjadi karena terdapat kemungkinan bahwa mereka masih belum paham

mengenai penggunaan media sosial secara bijak. Oleh karena itu, melalui pengetahuan

yang diterapkan, diharapkan mereka dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial

dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin.

Kedua, mengajarkan nilai-nilai baik pergaulan/ pendidikan karakter bagi masyarakat. Hal

tersebut bertujuan agar dapat menerapkan rasa toleransi, bijak, dan peduli terhadap setiap
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individu masyarakat. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, masih cukup banyak

responden yang tidak akan ikut campur jika melihat teman/orang terdekat mereka

di-bully. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang lain

masih tergolong rendah. Dengan menanamkan nilai-nilai karakter tersebut, diharapkan

dapat meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap setiap individu lainnya dan

hal tersebut dapat mencegah terjadinya penambahan kasus cyberbullying.

Ketiga, kesadaran untuk tidak menjadi pelaku cyberbullying harus dimulai dari diri kita

sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengambil langkah yang bijak dalam

penggunaan media sosial. Salah satunya adalah dengan tidak menggunakan kata-kata

kasar dan hinaan yang bersifat menyinggung terhadap suatu akun/ seseorang.

Keempat, mengurangi kegiatan dalam menggunakan media sosial dan posting agar

menjaga kesehatan mental diri kita sendiri. Selain itu, penggunaan media sosial yang

berlebihan juga dapat berdampak bagi produktivitas. Orang yang cenderung

menggunakan media sosial secara berlebihan hanya akan menghabiskan sebagian besar

waktunya untuk media sosial dan tidak menggunakan waktunya dengan bijak dan

produktif.

Kelima, pendidikan mengenai hukum konkret yang menindaki segala bentuk hukum

dalam penanganan masalah perundungan. Contohnya, pendidikan mengenai UU ITE

yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenali hukum

tersebut. Hukum tersebut dapat diperkenalkan melalui media sosial atau iklan di televisi

yang dilihat oleh banyak orang. Melalui tindakan tersebut, banyak orang bisa

mendapatkan edukasi mengenai hukum tersebut. Jika hal tersebut dilakukan, maka

orang-orang akan takut dan tidak berani untuk mencoba melakukan tindakan bullying.
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BAB IV
SARAN DAN KESIMPULAN

4.1 Saran dan Kesimpulan
Setelah melihat betapa berbahayanya cyberbullying, kesadaran akan dampak cyberbullying

ini sangatlah dibutuhkan, khususnya untuk anak-anak dan remaja yang baru berkenalan

melalui platform media sosial. Dengan menekan terjadinya cyberbullying, dapat dilakukan

cara untuk melindungi para anak muda dari bahaya cyberbullying. Pertama, setiap media

sosial menawarkan fitur yang berbeda-beda dan fitur tersebut memungkinkan seseorang

untuk membatasi siapa saja dapat memberikan komentar atau melihat postingan, atau siapa

saja yang dapat terhubung secara otomatis sebagai teman, dan juga untuk melaporkan

kasus-kasus bullying. Banyak dari fitur sosial media ini memiliki langkah-langkah

sederhana untuk memblokir, mematikan (mute), atau melaporkan cyberbullying. Usaha

pemerintah dengan membuat UU ITE sudah diterapkan tetapi hal tersebut belum maksimal

dan seringkali kebijakan pemerintahan belum menjamin keadilan. Korban masih sering

menjadi pihak yang disalahkan bukan pelaku cyberbullying tersebut. Hal ini yang masih

perlu diperhatikan pemerintah karena penegakkan hukum di Indonesia terkesan masih berat

sebelah, hukum di Indonesia ini masih tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Oleh karena

itu, perlu adanya usaha dari pemerintah untuk mempertegas aturan yang ada. Misalnya,

dengan memberi hukuman denda atau penjara untuk pelaku cyberbullying dan bukan

menyalahkan korban.
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Lampiran Artikel:

“Bullied Teen Leaves Behind Chilling YouTube Video”

Oct. 12, 2012 — -- A teenager posted a heartbreaking video on YouTube chronicling

years of bullying in school and online, cutting and humiliation up until she died this

week.

Amanda Todd, 15, posted the video called "My story: Struggling, bullying, suicide, self

harm" on Sept. 7 and was found dead in her home town of Port Coquitlam, British

Columbia, just over a month later.

"Hello, I've decided to tell you about my never ending story," the black and white video

begins. Todd can only be seen from her nose down for most of the video, occasionally

moving around so that her face is visible. She silently tells her story through a series of

white cards with black marker writing on them.

She describes using webcam chats to meet and talk to new people online as a seventh

grade student. She said that people told her she was "stunning, beautiful, perfect" and a

man pressured her to flash her chest. One year later, she did.

Todd received a Facebook message from a man she did not know saying that if she did

not "put on a show" for him, he would send the photo of her chest to everyone. Over

Christmas break, Todd said police came to her house at 4 a.m. to tell her that the photo

had been sent to everyone.

"I then got really sick and got anxiety, major depression and panic disorders," she wrote.

"I then moved and got into drugs and alcohol."

A year after moving, Todd said things were going better until the man on Facebook

came back and used the photo of her chest as his profile picture. Todd said she "cried

every night, lost all my friends and respect people had for me again."

"I can never get that photo back," she wrote. "It's out there forever."

She described being called names, eating lunch alone and resorting to cutting herself.

She also told the story of an incident where she made a "huge mistake" and "hooked up"

with a boy at her school who had a girlfriend, but who she believed really liked her.
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A week later, she said she received a text message telling her to get out of school and

then a group of students, led by the boy's girlfriend, surrounded her at school and said,

"Look around, nobody likes you."

"A guy then yelled, 'Just punch her already,' so [the girlfriend] did," Todd wrote. "She

threw me to the ground and punched me several times. Kids filmed it. I was all alone

and left on the ground."

Todd said she "wanted to die so bad" when her dad found her in a ditch. She drank

bleach when she went home and had to be rushed to the hospital to have her stomach

pumped, she said.

"After I got home, all I saw was on Facebook--'She deserved it. Did you wash the mud

out of your hair? I hope she's dead,'" she wrote.

Todd moved to another school in another city, but said the torture followed her through

Facebook. Students posted photos of ditches and suggested she try another bleach.

"Every day, I think, why am I still here?" she asked towards the end of the video. "I'm

stuck. What's left of me now? Nothing stops. I have nobody. I need someone. My name

is Amanda Todd."

Authorities were called to a residence in Port Coquitlam, British Columbia, just before 6

p.m. on Oct. 10 to investigate the sudden death of the tormented teenager.

While authorities have not officially called the death a suicide, Cpl. Jamie Chung of the

Coquitlam Royal Canadian Mounted Police said in a statement, "At this time it has been

determined that the teen's death was not suspicious in nature and that foul play was not

a factor."

The coroner is investigating the death, police said.

Teenager Documents Bullying and Abuse Before Her Death

Todd said in her video that she did not want to press charges against the girl who beat

her up because she ?wanted to move on? when she moved to another city and school.
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Police did not immediately respond to ABCNews.com's question whether there was a

probe into the man who used Todd's Facebook photo in an effort to exploit her and then

made it public.

Todd's family has declined to speak, but Cheryl Quinton, spokeswoman for the

Coquitlam School District, told ABCNews.com, "The family was wanting to pass along

that several supports were in place for their daughter on the school, home and

community levels. There was a lot of intervention and a lot of support. I know that is the

message that they want to convey."

Todd was in the tenth grade at the Coquitlam Alternate Basic Education School when

she died. School officials would not release the name of her previous school.

Quinton said the death has been "very devastating" to the small school where resources

are being provided to students in regards to suicide prevention and bullying.

"We typically, as a school district, don't talk about such deaths but with the family's

endorsement we did choose to do so because it is important to point out the dangers

associated with social media and cyber-bullying," Quinton said.

Sumber:
https://abcnews.go.com/International/bullied-teen-amanda-todd-leaves-chilling-youtube-video/st
ory?id=17463266
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