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LATAR BELAKANG

• Durkheim mengatakan bahwa perubahan sosial yang cepat akan berdampak 
pada banyaknya anggota masyarakat yang kebingungan dalam memilih acuan 
norma bertingkah laku.

• Keadaan tersebut dinamai sebagai keadaan anomie.

• Perkembangan teknologi cyber telah berdampak pada perubahan sosial yang 
besar, khususnya dalam cara orang berinteraksi sosial.

• Pandemi covid-19 juga berdampak pada perubahan sosial yang besar, juga 
dalam cara orang berinteraksi sosial

• Dua keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini dapat disebut sebagai 
anomie berganda



PERMASALAHAN

• Perkembangan teknologi cyber telah menyebabkan manusia dapat 
bekerja secara lebih efisien, tanpa dihalangi oleh waktu dan tempat. 
Segala kegiatan manusia dapat dimudahkan dengan menerapkan 
teknologi cyber tersebut. Ini adalah berkah.

• Namun seiring dengan penerapan teknologi cyber dalam setiap 
dimensi kehidupan manusia, ternyata dikuti pula dengan 
penyelahgunaan teknologi cyber untuk tujuan kejahatan. Ini adalah 
musibah.

• Pandemi covid-19, adalah musibah. Bila cyber crime terjadi berkaitan 
dengan pandemic covid-19, ini adalah musibah berganda.



Akar masalah

• Sebagaimana Durkheim juga katakan, kejahatan adalah gejala yang normal 
dalam masyarakat. Artinya, dalam keadaan apapun dapat dipastikan bahwa 
masyarakat akan menghadapi masalah kejahatan, yang tingkatnya selaras 
dengan kemampuan masyarakat dalam pengendaliannya.

• Perkembangan teknologi cyber juga pasti akan diikuti dengan perkembangan 
kejahatan yang memanfaatkan atau terkait dengan teknologi tersebut. 

• Ketika pada masa pandemic covid-19, orang dihimbau untuk membatasi 
aktivitas di luar rumah, maka teknologi cyber di samping memberikan jalan 
keluar untuk aktivitas produktif, tetapi sekaligus juga meningkatkan gejala 
cyber crime, maupun kejahatan lainnya.



• Sebelum adanya teknologi cyber yang berkembang seperti sekarang ini, pada umumnya 
orang berinteraksi sosial secara tatap muka. Ada nilai dan norma sosial yang mengatur 
apa hal-hal yang pantas dan tidak pantas dibicarakan secara terbuka, dan hal-hal yang 
hanya pantas dibicarakan pada secara tertutup. 

• Meskipun dalam latar kelompok primer, suatu masalah bisa dibicarakan secara terbuka, 
namun bila masalah tersebut dibicarakan pada latar sosial yang lebih luas, mungkin 
dapat dikategorikan sebagai merugikan oleh kelompok sosial yang lebih luas. 

• Rumusan di atas dapat terjadi pada kasus-kasus ujaran kebencian yang tidak 
memanfaatkan teknologi cyber tetapi bersifat penyebarluasan, baik melalui tulisan 
maupun pidato.



• Dengan adanya teknologi cyber seperti sekarang ini, orang dapat melakukan 
interaksi sosial baik secara tatap muka (luring) maupun secara virtual (daring). 

• Teknologi cyber menjadi partner sekaligus pesaing dalam kemanfaatan 
berinteraksi sosial.

• Sifat “anonimitas” dalam berintarksi sosial melalui teknologi cyber, kepraktisan 
dan instan ditambah dengan illiterasi teknologi cyber dapat membuat orang 
secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan kejahatan atau tindakan 
yang merugikan orang atau pihak lain. 

• Orang bisa merasa lebih eksis bila berinteraksi sosial melalui teknologi cyber 
dibandingkan berinteraksi sosial secara luring, karena berkurangnya kendala 
psikologis dalam berinteraksi sosial secara tatap muka.



Contoh-contoh kasus cyber crime dan 
pandemic covid-19

• Penyebarluasan pendapat bahwa covid-19 adalah rekayasa atau 
konspirasi.

• Pemasaran obat covid-19 yang tidak atau belum teruji klinis melalui 
media sosial.

• Menelantarkan anak (dan orang tuanya) yang tidak mempunyai akses 
ke teknologi cyber selama masa belajar dari rumah karena covid-19.

• Menyebarkan informasi keliru tentang covid-19 melalui media sosial.

• Penipuan konsumen yang terpaksa melakukan transaksi secara daring 
dalam masa pandemic covid-19.



Jalan keluar

• Cara mengatasi masalah cyber crime Dalam era pandemic covid-19 harus disesuaikan 
dengan akan masalahnya.

• Pertama, perlu melakukan literasi nilai norma social secara komprehensif baik yang 
bersifat luring maupun daring.

• Kedua, perlu melalukan literasi manfaat dan bahaya teknologi cyber secara komprehensif.

• Ketiga, perlu melakuka n fasilitasi kepada warga masyarakat untuk dapat memanfaatkan 
teknologi cyber dalam masa pandemic covid-19

• Keempat, perlu mengintensifkan cyber patrol

• Kelima, hanya kalau terpaksa saja baru dilakukan penegakan hukum halam rangka 
penghukuman (restorasi).                               


