
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, mengantarkan 

manusia untuk memasuki “era digital” yang melahirkan internet sebagai 

sebuah jaringan, dan juga sebuah “lambang eksklusivitas”. Sebagai sebuah 

jaringan, internet mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi 

satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (online) seluruh dunia. 

Bahkan teknologi internet mampu mengkonvergensikan data, informasi, 

audio, dan visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia. Internet 

dikatakan sebagai lambang eksklusivitas, karena hanya orang-orang yang 

tidak “gagap teknologi” (gaptek) yang dapat menikmati secara langsung era 

tersebut. Makin baik kualitas penguasaan orang tersebut terhadap teknologi 

informasi dan aplikasinya di bidang internet, maka makin merasa eksklusif 

orang-orang tersebut. Karena itu, saat ini banyak komunitas maya yang sangat 

menguasai sistem aplikasi teknologi informasi tersebut.  

Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu 

kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar 

dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, 

dan teknologi yang lamapun akan ditinggalkan. Akan tetapi, setelah teknologi 

itu diciptakan dan dikembangkan, penggunaan teknologi tersebut dapat sesuai 

dengan tujuan penciptaan dan pengembangannya maupun di luar tujuan 

awalnya, sebagaimana dikenal dengan pedang bermata dua.1 Demikian pula 

dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan 

komunikasi yang ada saat ini merupakan hasil pengembangan teknologi-

teknologi sebelumnya, khususnya teknologi komputer, telekomunikasi, dan 

internet. Saat ini, teknologi yang dimaksud sudah menjelma dalam laptop, 

komputer PC, handphone, tablet, atau gadget lainnya yang memudahkan 

                                                 
1 Josua Sitompul, Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. 

Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. iii-vii. 
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masyarakat dunia untuk berinteraksi dan melakukan transaksi. Seperti yang 

telah terjadi sekarang ini, berbagai produk dan layanan teknologi informasi 

dan komunikasi sudah membanjiri pasar, baik pasar konvensional maupun 

virtual, baik itu pasar resmi maupun pasar gelap. Bahkan ke depan, hampir 

seluruh hidup kita akan difasilitasi oleh (bahkan tergantung pada) teknologi 

informasi dan komunikasi, baik itu kehidupan pribadi, korporasi, 

pemerintahan, maupun militer. Sehingga, mau tidak mau, sesuai dengan 

kapasitas masing-masing seluruh kegiatan dalam dunia informasi dan 

komunikasi dalam dunia cyber perlu diketahui sebagai pengetahuan umum, 

baik itu oleh para pemakai (users) maupun para pembuat program 

(programmers) dalam teknologi informasi dan komunikasi. 

Saat ini, wujud komputer sebagai basis teknologi informasi, bukan 

hanya berwujud komputer konvensional (misalnya Personal Computer – PC), 

melainkan sudah termasuk peralatan jinjing (portable) lain yang memiliki 

karakteristik sebagai komputer. Tatanan masyarakat di era digital inipun 

makin beragam. Interaksi dan komunikasinya pun seringkali hanya dengan 

menggunakan perangkat berteknologi tinggi, sehingga seringkali hukum 

sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat ketinggalan dengan kecanggihan 

teknologi. Namun demikian, hukum harus tetap ada pada era digital, karena 

dapat menjadi sarana perubahan sosial, sarana kontrol, dan sarana pelindung 

masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. 

Cyberspace, cybercrimes, dan cyberlaws merupakan bagian yang tidak 

dapat terpisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini. 

Terminologi-terminologi ini semakin populer dibahas di berbagai media cetak 

maupun elektronik, oleh pengamat dalam surat kabar, akademisi dalam 

berbagai jurnal ilmiah, dan juga termasuk oleh pemerintah dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang mengatur 

seluruh kegiatan di dunia cyber tersebut. Aspek hukum dalam rezim hukum 
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cyber cukup luas, yaitu dalam hukum administrasi, perdata, dan pidana. 

Ketiga bidang hukum cyber tersebut dapat disebut sebagai cyberlaw.2  

Cyberspace berbicara tentang dunia elektronik, ruang virtual dimana 

orang dapat hadir tanpa harus ada/perlu eksistensi secara fisik, yang mana 

keberadaan dan aktivitas manusia tersebut dapat diwujudkan melalui bahasa 0 

dan 1. Pikiran, niat, dan emosi seseorang dapat diwujudkan melalui bits. Akan 

tetapi, sama seperti dunia realita, dalam cyberspace juga banyak terjadi 

kejahatan-kejahatan, yang lebih sering disebut sebagai cybercrimes. Kejahatan 

dalam ruang virtual ini dapat berupa kejahatan konvensional maupun 

tindakan-tindakan orang yang kemudian dikriminilisasi sebagai bentuk 

kejahatan baru yang hanya mungkin terjadi dalam ruang virtual. Oleh karena 

itulah, maka diperlukan cyberlaw, aturan atau norma hukum yang diterapkan 

dalam cyberspace untuk menjaga ketertiban masyarakat, termasuk juga 

memberi sanksi kepada para pelaku kejahatan.3 

Pengertian kejahatan di bidang teknologi informasi, yang berada dalam 

cyberspace (dapat disamakan dengan istilah cybercrime) selalu menunjuk 

pada kejahatan dalam arti yuridis, yaitu aktivitas (dalam arti berbuat atau tidak 

berbuat) manusia yang secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-

undangan. Tindakan tersebut meliputi aktivitas manusia yang menjadikan 

komputer sebagai sasaran, misalnya perusakan data dan akses pada sistem 

secara tidak sah, dan juga aktivitas manusia yang menggunakan komputer 

sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, misalnya penipuan melalui 

komputer dan pembajakan hak cipta. Pengertian kejahatan dalam konteks ini 

tidak sama dengan istilah kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, yang membedakan antara tindakan dalam kualifikasi 

kejahatan (misdrift) dan bentuk tindakan dalam kualifikasi pelanggaran 

(overtrading). Namun, kejahatan dalam konteks ini adalah aktivitas manusia 

yang oleh peraturan perundang-undangan dikualifikasikan sebagai tindak 

kejahatan pidana (dikriminalisasi). 
                                                 

2Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik 
dan Bedah Kasus, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. v-xi. 

3 Josua Sitompul, ibid. 
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Dalam masyarakat seringkali ada pihak yang menyamakan antara 

cybercrime dengan computer crime dan internet crime. Ketiga istilah tersebut 

sama-sama berbasis komputer, tetapi berbeda modus dan ruang lingkupnya. 

Computer crime adalah cybercrime dalam pengertian sempit, yaitu aktivitas 

manusia yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Internet crime 

adalah kejahatan yang terjadi di dalam atau dengan sarana internet. Sedangkan 

cybercrime itu mencakup pengertian yang sangat luas, yaitu computer crime, 

internet crime, termasuk aktivitas yang menggunakan komputer sebagai 

sarana untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, setiap computer crime 

dan internet crime dalam pengertian sempit adalah cybercrime. Karena itu, 

cybercrime dalam arti luas sering disebut kejahatan yang berhubungan dengan 

komputer (computer-related crime). Apapun nama, bentuk, dan modusnya, 

cybercrime perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan (cyberlaw) 

agar dalam masyarakat tercipta kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan.4  

Karakteristik kejahatan siber yang sarat dengan penggunaan komputer 

dan internet serta lintas negara tersebut, membutuhkan penanganan yang tidak 

selalu dapat dilakukan berdasarkan cara atau metode yang konvensional. 

Dalam berbagai kasus, penyelesaian tindak kejahatan siber tersebut 

memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum 

dari negara lain. Kerjasama tersebut dapat terlaksana secara efektif apabila 

didukung oleh instrumen hukum, baik itu regional maupun internasional, yang 

selaras dengan hukum nasional masing-masing pihak.  

Untuk itu, maka diciptakan sebuah peraturan perundang-undangan 

yang ditujukan untuk mengatur seluruh aktivitas/tindak kejahatan dalam 

cyberspace tersebut. Convention on Cybercrime adalah instrumen hukum 

regional yang secara tidak langsung telah diterima sebagai pedoman yang 

dipakai secara internasional. Perserikatan Bangsa-bangsa juga telah sejak lama 

membahas tentang penanganan tindak kejahatan siber dan juga memberikan 

pedoman-pedoman bagi negara-negara anggota. Demikian juga organisasi 

kawasan regional Perserikatan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Selanjutnya, 
                                                 

4Widodo, ibid. 
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pembahasan secara rinci mengenai pengaturan cybercrimes dan cyberlaw di 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE. UU ITE 

tersebut merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai 

tindak pidana siber, baik itu hukum pidana maupun hukum acara pidana. 

Pengaturan hukum dalam UU ITE tersebut mengadopsi ketentuan dalam 

Convention on Cybercrime.5 

Penerapan hukum harus didasarkan pada asas-asas umum 

pemberlakuan hukum untu melindungi hak asasi manusia dan kewenangan 

negara dalam menciptakan keadilan. Kadangkala ada kesulitan dalam 

menerapkan ketentuan hukum konvensional dalam perkara yang berbasis 

komputer, terutama yang berkaitan dengan penentuan dimana tempat 

terjadinya tindak kejahatan (pidana – locus delicti) dan kapan terjadinya 

tindak kejahatan (pidana – tempus delicti) tersebut. Namun, ternyata yurisdiksi 

cybercrime law pada dasarnya juga sama, hanya berbeda dalam teknis 

penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaannya. Asas-asas hukum tersebut 

adalah asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas 

nasionalitas pasif, dan asas universalitas. Merebaknya kasus cybercrime di 

Indonesia ikut memacu pengundangan UU ITE yang materinya sudah 

diharmonisasikan dengan Convention on Cybercrime. Namun ternyata, 

kehadiran UU ITE juga belum mengatur semua tindak kejahatan (pidana) di 

bidang teknologi informasi di Indonesia. Karena itu, sangat dibutuhkan UU 

khusus yang mengatur cybercrime secara menyeluruh sebagai pelengkap UU 

ITE. Banyak persamaan pengaturan cybercrime dalam UU ITE dengan 
                                                 

5 Josua Sitompul, ibid. Convention on Cybercrime (CoC) telah diratifikasi atau diaksesi oleh 30 
negara, baik dari negara Uni Eropa maupun di luar wilayah tersebut, dan telah ditandatangani  oleh 
16 negara lainnya, meskipun belum diratifikasi. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang mengadopsi CoC ini. Rancangan 
UU ITE mulai dibahas sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika 
dengan nama Rancangan UU Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik. Pada awalnya, 
RUU ini merupakan penyatuan dua rancangan undang-undang yang disusun oleh dua kementerian, 
yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, yang bekerja 
sama dengan Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia, tim dari Fakultas 
Hukum Universitas Padjajaran serta tim asistensi dari ITB. Kemudian, berdasarkan Surat Presiden 
RI No. R./70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan 
kepada DPR RI. Pada tanggal 21 April 2008, undang-undang ini disahkan.  
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Convention on Cybercrime, yaitu akses tidak sah (illegal access), penyadapan 

atau intersepsi tidak sah (intercepting), gangguan terhadap data komputer 

(data interference), gangguan terhadap sistem komputer (sistem interference), 

penyalahgunaan perangkat lunak komputer (misuse of device), pemalsuan 

melalui komputer (computer-related forgery), pornografi melalui komputer 

(pornography), kejahatan “konvensional/tradisional” yang menggunakan 

komputer. Berdasarkan kajian historis, Convention on Cybercrime tersebut 

sudah disepakati oleh mayoritas negara dan organisasi internasional untuk 

dijadikan acuan aturan minimum (minimum rule) pengaturan cybercrime 

dalam hukum pidana di negara masing-masing. Namun, dalam rangka 

menjalankan kedaulatan pada setiap negara, legislator tetap mendapatkan 

kebebasan untuk mengembangkan pengaturan tentang bentuk-bentuk tindak 

kejahatan dan ancaman pidananya secara detail.  

Sejak tahun 1983, pengadilan di Indonesia sudah mengadili perkara 

cybercrime berdasarkan ketentuan dalam KUHP dengan cara melakukan 

penafsiran ekstensif terhadap ketentuan yang ada dalam KUHP. Penafsiran 

tersebut misalnya dilakukan dengan cara memperluas pengertian “barang”, 

sehingga barang-barang yang intangible dianggap sebagai barang.6 Selain itu, 

kata “memalsu” diperluas sehingga termasuk di dalamnya pengertian memalsu 

data elektronik melalui internet. Saat ini, bentuk cybercrime di Indonesia 

sudah sangat canggih dan bahkan melebihi beberapa negara lain. Buktinya 

pada tahun 2009, Indonesia disinyalir sebagai tempat pemalsuan kartu kredit 

(carder) terbesar di seluruh dunia, dan pada tahun berikutnya Indonesia 

menduduki ranking 11 sebagai wilayah negara yang paling banyak terjadi 

pembajakan software. Sejak sebelum berlakunya UU ITE, ketentuan sanksi di 

luar KUHP dan KUHAP juga sudah digunakan dalam mengadili perkara 

cybercrime, sepanjang sudah mengatur secara khusus (misalnya UU 

Telekomunikasi untuk mengadili kasus defacing, UU Persaingan Usaha untuk 

                                                 
6Barang intangible dalam hal ini mempunyai pengertian tidak mempunyai bentuk nyata, akan 

tetapi mempunyai wujud yang tetap, hal tersebut dikarenakan dalam ruang virtual dan digital, 
barang digambarkan/diwujudkan dalam bentuk binary code (1 dan 0), sehingga barang intangible 
tersebut juga merupakan barang yang berwujud di hadapan KUHP. 
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mengadili “pembajakan” domain name. Setelah UU ITE berlaku, semua 

ketentuan hukum, baik dalam KUHP, KUHAP, UU ITE, dan UU lain sudah 

digunakan dalam mengadili cybercrime, antara lain dalam perkara akses 

ilegal, penghinaan melalui media online, hacking, dan defacing. Dalam 

beberapa kasus, penipuan melalui internet banyak variasinya, ada yang 

berbentuk penipuan dalam jual beli, penipuan dengan modus prostitusi, kasus 

pencemaran nama baik dan penghinaan, ada yang menggunakan fasilitas 

jejaring sosial dalam internet -facebook, twitter, dan ada yang menggunakan 

SMS. Sayangnya, banyak juga perkara yang mestinya dapat diadili 

berdasarkan UU ITE, tetapi hanya diadili dengan berdasarkan ketentuan 

KUHP. Proses tersebut dapat berdampak kurang baik pada wibawa penegakan 

cybercrime law di Indonesia, dan berkurangnya kualitas keadilan yang 

diperoleh masyarakat.  

Dalam beberapa fakta terkini, banyak hakim yang pernah mengadili 

perkara cybercrime berdasarkan hasil penelitian. Karena banyak hakim yang 

sudah memahami secara memadai tentang aspek hukum di bidang teknologi 

informasi sehingga melakukan terobosan-terobosan hukum dalam rangka 

mengutamakan nilai keadilan daripada nilai kepastian hukum. Tetapi ada juga 

hakim yang masih menggunakan pola pemikiran yang bersifat legistis 

sehingga lebih mengutamakan nilai kepastian hukum dengan cara memahami 

ketentuan hukum secara tekstual sesuai dengan ajaran bahwa “hukum adalah 

komando”. Perbedaan pemikiran tersebut sama-sama mempunyai dasar 

pembenar. Mereka yang mempunyai pemikiran progresif senantiasa melihat 

hukum sebagai sarana pengatur manusia yang kontekstual, sehingga demi 

menciptakan keadilan, maupun merekonstruksi pemikiran sosiologis agar 

cybercrime dapat diberantas dengan menggunakan hukum yang sudah ada. 

Mereka yang cenderung menggunakan pola pemikiran tekstual berpendapat 

bahwa dalam hukum pidana tidak boleh menggunakan penafsiran analogi. 

Sementara pengertian penafsiran analogi dengan penafsiran ekstensif 

dikhawatirkan melanggar hak asasi manusia. Dalam bidang pemidanaan, 

banyak hakim yang sepakat jika dalam waktu yang akan datang, apabila sudah 
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ada KUHP baru, pidana penjara pendek perlu diganti dengan pidana kerja 

sosial, khususnya bagi para pelaku kejahatan yang menjadikan komputer 

sebagai sasaran kejahatan. Pidana kerja sosial tersebut sesuai dengan 

karakteristik terpidana dan masyarakat Indonesia sehingga diyakini dapat 

menjadi sarana pencapaian tujuan pemidanaan. Sementara ini, karena pidana 

kerja sosial belum diatur dalam hukum pidana, maka dalam jangka dekat 

dapat diganti dengan pidana penjara percobaan (probation). Namun, agar 

pidana penjara percobaan dapat dilakukan, maka fungsi pembimbingan di 

BAPAS harus ditingkatkan. Pendapat para hakim tentang pemidanaan tersebut 

berdasarkan pada fakta bahwa di dalam LAPAS belum ada model khusus dan 

fasilitas khusus yang digunakan untuk membina terpidana cybercrime. 

Pendapat-pendapat moderat tersebut juga dikemukakan oleh beberapa Kepala 

LAPAS dan petugas pemasyarakatan di LAPAS tersebut. 

Penerbitan UU baru yang dapat digunakan sebagai pelengkap UU ITE 

harus dipercepat, atau paling tidak dapat memasukkan ketentuan baru dalam 

KUHP pada masa mendatang. Karena faktanya, ketentuan dalam KUHP, UU 

ITE, dan UU lain yang mengatur tindak kejahatan di bidang teknologi 

informasi, dan hukum acara pidana yang ada tersebut, masih sering dianggap 

kurang sempurna dalam menghadapi cybercrime yang terus berkembang dan 

mempunyai karakteristik unik. Kekurangpahaman beberapa penegak hukum 

tentang paradigma cybercrime law perlu diselesaikan dengan terus melakukan 

sosialisasi dan pelatihan. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana penegakan 

hukum di bidang teknologi informasi juga perlu ditingkatkan agar mampu 

memfasilitasi proses penegakan hukum. Budaya hukum di masyarakat pun 

perlu juga ditingkatkan agar dapat menunjang penegakan hukum. 

Istilah hukum di bidang teknologi informasi merupakan istilah yuridis, 

artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, 

yaitu dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian disebut dengan 

UU ITE. Dalam ketentuan tersebut diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil dan penyidikan di bidang Teknologi Informasi. Berdasarkan UU ITE, 



 9

Pasal 1 angka 3, pengertian Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk 

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, 

menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dalam konteks hukum di 

bidang teknologi informasi, pengertian teknologi informasi mengarah pada 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer.  

Ruang lingkup teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi 

komputer (yang terdiri atas piranti keras dan lunak) yang digunakan untuk 

memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup juga teknologi 

komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi ini merupakan 

teknologi yang menggabungkan komputer dengan jaringan komunikasi 

berkecepatan tinggi yang mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 

memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi 

dalam bentuk data, audio, dan visual. Teknologi informasi tersebut merupakan 

konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. 

Sedangkan pengertian komputer berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU ITE adalah 

alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang 

melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Pengertian 

komputer dalam konteks ini termasuk jaringan komputer sebagai basis 

jaringan sistem elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk 

menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan 

teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media 

elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, 

menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. 

Dengan demikian, pengertian hukum pidana di bidang teknologi 

informasi adalah ketentuan-ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada 

aktivitas manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer di dunia 

maya (virtual) dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 

memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi 

dalam bentuk data, suara, dan gambar. Dalam konteks hukum pidana di 
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bidang teknologi informasi, ruang lingkup hukum pidana di bidang teknologi 

informasi mencakup pengertian hukum pidana dalam arti luas, yaitu:7 

1. Hukum pidana materiil (meliputi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana -KUHP, dan ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-

undangan) di luar KUHP (misalnya dalam UU ITE, UU Pornografi, UU 

Komunikasi, dan UU Hak Cipta); 

2. Hukum pidana formil (terdiri atas ketentuan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana -KUHAP, dan ketentuan hukum acara pidana yang 

ada di luar KUHAP, misalnya UU ITE, UU Pornografi, UU Komunikasi, 

dan UU Hak Cipta); dan 

3. Hukum panitensier (terdiri atas ketentuan pelaksanaan pidana, baik yang 

ada dalam Buku I KUHP maupun ketentuan lain yang tersebar di luar 

Buku I KUHP, misalnya dalam UU RI No. 20 Tahun 1946 tentang 

Hukuman Tutupan, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU 

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan 

perundang-undangan pelaksanaannya. 

 

Hukum pidana yang mengatur tentang cybercrime dapat juga disebut 

dengan cyberlaw. Istilah kejahatan cybercrime tersebut dapat juga disebut 

dengan computer-related crime, yang mencakup 2 (dua) kategori kejahatan, 

yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan 

kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran atau objek.8 

Pengertian cybercrime, computer-related crime dapat disamakan dengan 

istilah tindak kejahatan di bidang teknologi informasi. Agar kegiatan manusia 

tersebut teratur dan adil, maka perlu ada hukum. Karena itu, mayoritas 

kegiatan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, termasuk 

kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi diatur oleh hukum. 

Hukum yang mengatur aktivitas dalam dunia virtual tersebut lazim disebut 

dengan hukum di bidang teknologi informasi atau cyberlaw. 

                                                 
7Widodo, Op. Cit, hal. 5-10. 
8Ibid. 
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Adanya cyberlaw di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari 

prinsip negara hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran negara 

hukum Indonesia, bahwa negara hukum Indonesia diselenggarakan 

berdasarkan hukum. Secara terminologis, negara hukum merupakan suatu 

tertib masyarakat dan negara yang berdasarkan atas hukum, yang di dalamnya 

terdapat keseimbangan antara kepentingan individu sebagai warga negara 

dengan kepentingan individu sebagai penguasa, serta semua komponen bangsa 

tersebut tunduk pada hukum yang berlaku.9 Hakikat negara hukum itu ada 

dua, yaitu adanya suatu kekuasaan yang tunduk pada hukum, dan adanya 

persamaan setiap orang di hadapan hukum.10 Kehadiran hukum yang 

mengatur dunia maya tersebut bukan semata-mata berupa pembatasan, namun 

juga pengaturan demi terciptanya kondisi masyarakat yang tertib dan adil. 

Fungsi hukum ini bukan semata-mata sebagai pengendali sosial, tetapi juga 

berupa sarana pengontrol sosial untuk melakukan perubahan masyarakat. 

Sesuai dengan penjelasan umum UU ITE, saat ini telah lahir suatu 

rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. 

Hukum siber atau cyberlaw, secara internasional digunakan untuk istilah 

hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, hukum di bidang teknologi informasi 

bukan semata-mata mengatur tentang kepentingan negara dalam menjatuhkan 

sanksi pada para pelaku kejahatan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi 

juga memfasilitasi agar tujuan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan 

kondisi masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan pada beberapa uraian yang telah diketengahkan 

sebelumnya, maka penulis ingin mengambil topik kajian tentang tindak  

kejahatan di bidang teknologi informasi dan juga aturan hukum yang 

mengaturnya, dan mengambil judul: “Cybercrimes dalam Masyarakat 

                                                 
9Widodo, Problematika Pengaturan “Cybercrime” dalam Hukum Pidana Indonesia, 

Kertagama Publishing, Jakarta, 2007,  hal. 32. 
10Mochtar Kusumaatmadja, Kerangka Penegakan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1995, 

hal. 15. 
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Indonesia: Telaah Hermeneutik tentang Tindak Kejahatan dalam Bidang 

Teknologi Informasi”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Pokok-Pokok Permasalahan 

Diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), bertujuan untuk mengatur seluruh aktivitas 

dan pemakaian komputer dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. 

Tetapi dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa pelanggaran yang berupa 

tindak kejahatan (yang dikenal dengan sebutan cybercrimes). Kondisi yang 

demikian ini, membawa konsekuensi terhadap para aparat penegak hukum, 

terutama dalam menangani kasus cybercrimes tersebut. Berdasarkan kondisi 

tersebut, maka fokus penelitian ini adalah penelaahan hermeneutik terhadap 

tindak kejahatan di bidang teknologi informasi di Indonesia secara 

menyeluruh, terutama pada tindak kejahatan illegal content, khususnya yang 

melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terkait dengan yang bermuatan 

pencemaran nama baik. Beranjak dari fokus penelitian tersebut, selanjutnya 

dirumuskan pokok-pokok permasalahan berikut. 

1. Bagaimana model putusan pengadilan tentang tindak kejahatan illegal 

content, khususnya yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

di Indonesia? 

2. Bagaimana telaah cybercrimes berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara 

hermeneutik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto tujuan penulisan dirumuskan secara 

deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak 
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dicapai dengan penulisan tersebut.11 Dengan menelaah latar belakang dan 

perumusan masalah tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa tujuan dari 

pelaksanaan penulisan tesis ini. 

1. Mengetahui model putusan pengadilan tentang tindak kejahatan illegal 

content, khususnya yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

di Indonesia. 

2. Menelaah cybercrimes berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara hermeneutik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian 

tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

berikut. 

1. Memberitahukan model putusan pengadilan tentang tindak kejahatan 

illegal content, khususnya yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) di Indonesia. 

2. Memberikan tambahan wawasan tentang telaah cybercrimes berdasarkan 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) secara hermeneutik. 

 

E. Kajian Pustaka 

Studi tentang cybercrimes (tindak kejahatan dalam bidang teknologi 

informasi) sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik itu para 

peneliti asing maupun peneliti Indonesia sendiri. Antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh Agus Rahardjo12, yang mengambil tema Cybercrime: 

Pemahaman & Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, mengetengahkan 

                                                 
11Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986, hal. 118. 
12Pustaka yang dipakai sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain: Agus 

Rahardjo, Cybercrime : Pemahaman & Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2002. 
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tentang doktrin hukum atas pola tindak pidana dalam kaitan dengan cyber law, 

hacker, kaitan antara hukum konvensional, teknologi informasi, dan cyberlaw, 

tipe-tipe cybercrime dalam Konvensi Cybercrime pada bagian pidana, dan 

beberapa hal lainnya yang terkait dengan cybercrime. 

Selanjutnya, Eoghan Casey13 yang mengangkat judul Digital Evidence 

and Computer Crime, yang mengetengahkan tentang bukti digital yang 

merupakan bukti yang disimpan di atau dikirimkan oleh komputer, yang dapat 

memainkan peran utama dalam berbagai kejahatan, termasuk pembunuhan, 

pemerkosaan, penculikan, pelecehan anak, penyalahgunaan anak di bawah 

umur, pornografi anak, pengintaian, pelecehan, penipuan, pencurian, 

perdagangan narkoba, intrusi komputer, spionase, dan terorisme. Penelitian ini 

menjelaskan bagaimana komputer dan fungsi jaringan dapat terlibat dalam 

kejahatan, dan dapat digunakan sebagai sumber bukti. Dijelaskan juga tentang 

isu-isu hukum yang relevan dan profil kriminal deduktif, pendekatan 

sistematis untuk memfokuskan penyelidikan dan pemahaman motivasi 

kriminal. 

Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh Josua Sitompul,14 yang 

mengangkat judul Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek 

Hukum Pidana, yang mengetengahkan tentang pengaturan cybercrimes dalam 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE), cyberlaw: urgensi harmonisasi, e-transaksi: suatu 

perspektif, alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan 

penyidikan tindak pidana siber. Dalam penelitian tersebut, Sitompul berusaha 

untuk membahas secara rinci pengaturan hukum acara pidana terhadap tindak 

kejahatan di bidang teknologi informasi, terutama yang berkenaan dengan 

penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap tindak kejahatan di bidang 

teknologi informasi. 

                                                 
13Pustaka lain dalam penelitian ini, yaitu: Eoghan Casey, Digital Evidence and Computer 

Crime, a Harcourt Science and Technology Company, London, 2004. 
14Pustaka lain yang dipakai yaitu Josua Sitompul, Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: 

Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012. 
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Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Widodo15 yang 

mengangkat judul Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime 

Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, yang mengetengahkan beberapa hal 

mengenai pemahaman tentang hukum pidana di bidang teknologi informasi, 

pengaturan cybercrime dalam hukum pidana di 70 negara di dunia, asas-asas 

penerapan hukum pidana di bidang teknologi informasi, komparasi normatif 

antara ketentuan pidana dalam Convention on Cybercrime dengan ketentuan 

pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, analisis tentang penjatuhan penjara pada pelaku 

cybercrime di Indonesia, prospek pemidanaan pada pelaku cybercrime di 

Indonesia, dan gagasan pengintegrasian ketentuan pidana cybercrime dalam 

satu Undang-Undang. Dalam penelitiannya, Widodo membahas tentang 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berujung pada 

perkembangan dunia digital dan teknologi informasi, dalam konteks ini adalah 

komputer dan internet. Dalam perkembangannya, ditemukan beberapa tindak 

kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer dan internet, 

yang kemudian disebut cybercrime, yang selalu menunjuk pada kejahatan 

dalam arti yuridis, yaitu aktifitas manusia yang secara tegas dilarang oleh 

peraturan perundang-undangan. 

Akan tetapi studi tentang tindak kejahatan dalam bidang teknologi 

informasi di Indonesia tersebut masih jarang dilakukan penelitian, atau 

mungkin masih belum ada yang melakukan penelitian terhadapnya. Dari hasil 

penelitian pendahuluan, selanjutnya muncul pokok penelitian yang 

dirumuskan dalam judul penelitian di atas, yaitu Cybercrimes dalam 

Masyarakat Indonesia: Telaah Hermeneutik tentang Tindak Kejahatan 

dalam Bidang Teknologi Informasi. Selanjutnya muncul fokus penelitian, 

yang meliputi beberapa aspek, sebagaimana telah disebutkan di depan, yang 

secara ringkas dapat diketengahkan kembali, yang meliputi: kajian 

hermeneutik tentang bentuk-bentuk cybercrimes, pengaturan cybercrimes di 

                                                 
15Pustaka lainnya adalah Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime 

Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013. 
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negara-negara lain, dan pengaturan cybercrimes di Indonesia. Pendekatan 

penelitian ini bersifat komprehensif, dan diawali dengan penelitian 

pendahuluan, dengan mengkaji data sekunder yang telah ada, yang nantinya 

akan diperkuat dengan data primer. 

 

F. Sistematika Penyajian 

Penelitian tentang “Cybercrimes dalam Masyarakat Indonesia: 

Telaah Hermeneutik tentang Tindak Kejahatan dalam Bidang Teknologi 

Informasi” ini disusun secara sistematis dan terdiri dari beberapa bab, yakni: 

Bab I, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah yang akan 

diteliti, fokus studi dan pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penyajian. 
 

Bab II, penulis menguraikan dan memaparkan tentang cyber, teori ilmu 

hukum, teori sistem hukum, teori media baru (new media theory), interpretasi 

hakim, dan metode penafsiran hukum. 
 

Bab III, penulis menguraikan dan memaparkan tentang metode penelitian, 

jenis data, narasumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
 

Bab IV, penulis menjabarkan tentang hasil dan pembahasan yang diperoleh 

atas permasalahan yang ada. 
 

Bab V, penulis mengetengahkan tentang simpulan dan rekomendasi. 

 


