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Visi Universitas Kristen Indonesia 

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, 

dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai 

Kristen dan Pancasila pada tahun 2034 

 

Misi Universitas Kristen Indonesia 

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan 

administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan telekomunikasi. 

2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya 

serta mampu bersaing di era global. 

3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang 

berkelanjutan. 

4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang 

saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat 

ekumenis. 
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KATA PENGANTAR  

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan berkat dan kasih karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang berjudul  :  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. 

Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat manusia dihadapkan kepada 

berbagai tantangan agar kehidupan sosialnya semakin meningkat kea rah yang lebih 

baik. Usaha yang dilakukakan manusia untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain 

dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah munculnya computer. 

Dimana komputer tersebut telah banyak berperan sebagai salah satu saran yang canggih 

dalam berbagai kegiatan manusia. 

Salah satu persyaratan untuk mencapai gelar strata satu (S-1) pada Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, penulisan hukum ini menjadi 

pertanggungjawaban penulis kepada orang tua, keluarga, teman dan terutama Tuhan 

Yesus Kristus yang selalu memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan 

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi masih jauh dari 

sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Oleh 

karena itu, semua kritik dan saran akan diterima dengan ketulusan dan keikhlasan hati. 
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Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan 

dari  berbagai  pihak secara langsung ataupun tidak langsung. 

Akhir kata saya sampaikan, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

setiap orang yang membacakannya dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita. 

 

      Jakarta,      Februari 2019 

       Penulis 

 

      Citra Adetia Tambunan 
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Saat ini, penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat 

yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki sebagai negara kriminal internet. 

Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar pelanggaran internet terbesar di 

dunia. Karena itu tak heran apabila saat ini pihak luar negeri langsung menolak setiap 

transaksi di internet menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan perbankan Indonesia. 

Maraknya kejahatan di dunia maya (cyber crime) merupakakan imbas dari kehadiran 

teknologi informasi (TI), yang di satu sisi diakui telah memberikan kemudahan-

kemudahan kepada manusia. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif  dengan 

pendekatan perundang-undangan dimana penulis menganalisis dan menggambarkan 

Perlindungan Hukum para pihak dalam Pencemaran Nama Baik berdasarkan ketentuan 

Perundang-undangan yang berlaku yang bersangkut paut dengan dengan isu hukum 

serta di dukung oleh beberapa literature para ahli hukum. 

Hal yang diperoleh penulis dalam Penelitian ini antara lain : 1. Perlindungan 

Hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media social dapat dilihat dari 

adanya banyak kasus yang terjadi sekarang, yang banyak hilangnya kehormatan karna 

di cemarkan nama baiknya di media sosial. 2. Dalam hal ini diantara para korban yang 

namanya dicemarkan tanpa suatu bukti yang jelas merasa malu dan dirugikan. 
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   Penulis  
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