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ABSTRACT 

The development of information technology, which moves rapidly through computer media, was born 
innovation naming internet. The existence of this internet changes new paradigm for the patterns of human’s 
life from the real characters changing into transparent reality (virtual). In one side, the existences of internet 
are very useful for human being but the other sides it brings the big negative effects. Within the existence of 
internet, in the beginning it has conventional character such as; posing a threat, robbing and deception at 
this time it can be done with using internet media in online. Therefore the technology changing which move 
rapidly with crime of many kinds of motivation, it needed soon the law. This law must be suitable to 
guarantee of law assurance. Inspite of the needed of suitable law as soon as possible, it also needs preventive 
method to prevent this cyber crime. This thesis will explore more about the maintenance of law Cyber Crime 
in Indonesia neither in penal medium nor non-penal. 
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A. Pendahuluan 

Kemajuan teknologi telah merubah struktur  masyarakat dari yang bersifat lokal 

menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh 

kehadiran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi itu berpadu dengan 

media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet.1 

Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. 

Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (real) ke realitas baru yang bersifat maya 

(Virtual). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan cyber space.2 

Perkembangan Internet yang semakin hari semakin meningkat, baik perangkat 

maupun penggunaannya, membawa dampak positif atau pun negatif. Tentunya, untuk yang 

bersifat positif kita pantas bersyukur, karena banyak manfaat dan kemudahan yang kita 

dapatkan dari teknologi ini. Tetapi juga, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi Internet 

membawa dampak negatif yang tidak kalah banyaknya dari manfaatnya. Internet membuat 
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Aditama, 2005), hlm. 103 

2 Ibid. 



 

 

2 

2 

kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan 

menjadi lebih canggih melalui penggunaan media komputer secara online dengan resiko 

tertangkap yang sangat kecil.3 Misalnya, E-commerce tidak sedikit membuka peluang bagi 

terjadinya tindak pidana penipuan, seperti yang dilakukan oleh sekolompok pemuda di 

Medan yang memasang iklan di salah satu website terkenal “Yahoo” dengan seolah-olah 

menjual mobil mewah Ferrary dan Lamborghini dengan harga murah sehingga menarik 

seorang pembeli dari Kuwait. 

Dunia perbankan melalui Internet (e-banking) Indonesia dikejutkan oleh ulah 

seseorang bernama Steven Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Master Web. 

Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet 

banking Bank Central Asia, (BCA). Steven membeli  domain-domain dengan nama mirip 

www.klikbca.com (situs asli Internet banking BCA), yaitu domain wwwklik-bca.com, 

kilkbca.com, clikbca.com, klickca.com, dan klikbac.com. Isi situs-situs plesetan ini nyaris 

sama. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli maka  nasabah tersebut masuk 

perangkap situs plesetan yang dibuat oleh Steven sehingga identitas pengguna (user id) dan 

nomor identitas personal dapat diketahuinya. Diperkirakan, 130 nasabah BCA tercuri 

datanya. Menurut pengakuan Steven pada situs bagi para webmaster di Indonesia, 

www.webmaster.or.id tujuan membuat situs plesetan adalah agar publik berhati-hati dan 

tidak ceroboh saat melakukan pengetikan alamat situs (typo site), bukan untuk mengeruk 

keuntungan.4 

Kasus yang  menghebohkan lagi adalah hacker bernama Dani Hermansyah, pada 

tanggal 17 April 2004 melakukan deface dengan mengubah nama-nama partai yang ada 

dengan nama-nama buah dalam website www.kpu.go.id yang mengakibatkan berkurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu. 

Dikhawatirkan, selain nama-nama partai yang diubah bukan tidak mungkin angka-angka 

jumlah pemilih yang masuk di sana menjadi tidak aman dan bisa diubah.5 Kelemahan 

administrasi dari suatu website juga terjadi pada penyerangan terhadap website 

                                                 
3 Petrus Reinhard Golose, Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri, 

(Jakarta: Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Agustus, 2006), hlm. 29-30 
4 Ibid., hlm. 31-32 
5 Petrus Reinhard Golose, Perkembangan., hlm. 32 
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www.golkar.or.id milik partai Golkar. Serangan terjadi hingga 1577 kali melalui jalan yang 

sama tanpa adanya upaya menutup celah disamping kemampuan hacker yang lebih tinggi. 

Dalam hal ini teknik yang digunakan oleh hacker adalah PHP Injection dan mengganti 

tampilan muka website dengan gambar wanita sexy serta gorilla putih sedang tersenyum. 6 

Dari realitas tindak kejahatan tersebut di atas bisa dikatakan bahwa dunia ini tidak 

lagi hanya melakukan perang secara konvensional akan tetapi juga telah merambah pada 

perang informasi. Menurut Peter Stephenson dalam bukunya yang berjudul Investigating 

Computer –Related Crime, perang informasi adalah usaha untuk mengakses, mengubah, 

mencuri, dan menghancurkan suatu sistem komputer.7 

Dari paparan di atas tentang realitas efek positif maupun negatif komputer, tulisan 

ini akan memfokuskan pada permasalahan bagaimana penegakan hukum Cyber Crime di 

Indonesia, baik melalui sarana penal maupun non- penal? 

 

B. Tinjauan Umum  Cyber Crime 

Berbicara masalah cyber crime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan 

komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika 

dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi 

memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan 

pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus 

selalau dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. 

Kejahatan dunia maya (cyber crime) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat di bawah ini 

tentang apa yang dimaksud dengan cyber crime? Di antaranya adalah Menurut Kepolisian 

Ingris, Cyber Crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan 

criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan 

teknologi digital.8   

                                                 
6 Ibid.  
7Peter Stephenson, Investigating Computer-Related Crime: A Hanbook For Corporate Investigators ( London 

New York Washington D.C: CRC Press, 2000,), hlm. 109 
8Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan,, hlm. 40 
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Sedangkan menurut Peter, Cyber Crime adalah “The easy definition of cyber crime is 

crimes directed at a computer or a computer system. The nature of cyber crime, however, 

is far more complex. As we will see later, cyber crime can take the form of simple snooping 

into a computer system for which we have no authorization. It can be the feeing of a 

computer virus into the wild. It may be malicious vandalism by a disgruntled employee. Or 

it may be theft of data, money, or sensitive information using a computer system.”9 Indra 

Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik 

yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan 

yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh 

pelanggan internet.10 

Dalam dua dokumen Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief,  

mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana Cuba pada tahun 

1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait 

dengan pengertian Cyber Crime, yaitu cyber crime dan computer related crime. 11 Dalam back ground 

paper untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina Austria, istilah cyber crime dibagi dalam 

dua kategori. Pertama, cyber crime dalam arti sempit (in a narrow sense) disebut computer crime. 

Kedua, cyber crime dalam arti luas (in a broader sense) disebut computer related crime. Lengkapnya 

sebagai berikut: 

1. Cyber crime in a narrow sense (computer crime): any legal behaviour directed by means of electronic 

operations that targets the security of computer system and the data processed byh them. 

2. Cyber crime in a broader sense (computer related crime): any illegal behaviour committed by means on 

in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or 

distributing information by means of a computer system or network. 

                                                 
9 Peter Stephenson, Investigating., hlm. 56 
10 Indra Safitri, “Tindak Pidana di Dunia Cyber” dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & 

Investmen Market. Dapat dijumpai di Internet: 
http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm. 

11 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan 
Kejahatan, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hlm.24 

 



 

 

5 

5 

Pengertian computer dalam The Proposed West Virginia Computer Crimes Act adalah“an 

electronic, magnetic, optical, electrochemical or other high speed data processing device performing logical, 

arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility or communications facility directly 

related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated 

typewriter or typewriter or type-setter, a portable hand-held calculator, or other similar device”. 

Dari pengertian kejahatan computer menurut peraturan perundang-undangan di 

Virginia dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan  peralatan pemerosesan 

data listrik, magnetic, optic, elektro kimia, atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam 

melalukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas 

penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan 

operasi tersebut dalam konjungsi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik 

otomatis atau tipe-setter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.12 

Di lihat dari beberapa definisi di atas, tampak bahwa belum ada kesepakatan 

mengenai definisi tentang cyber crime atau kejahatan dunia cyber. Menurut Muladi, sampai saat 

ini belum ada definisi yang seragam tentang cyber crime baik nasional maupun global. 

Kebanyakan masih menggunakan soft law berbentuk code of conduct seperti Jepang dan 

Singapura.13 

 

C.  Cyber Crime Perspektif Pidana Islam 

Klasifikasi tindak pidana di dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya 

hukuman ada tiga (3) jenis, yaitu hudud, qisas diyat dan ta’zir. Jarimah Hudud adalah perbuatan 

melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak 

Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terindah dan tertinggi dan 

tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang 

mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud 

ada tujuh, yaitu (a) zina, (b) qazf (menuduh zina), (c) pencurian, (d) perampokan atau 

                                                 
12 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan, hlm. 41 
13Suara Merdeka, 24 Juli 2002, situs internet: 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/24/nas13.htm. 



 

 

6 

6 

penyamunan (hirabah), (e) pemberontakan (al-baghy), (f) minum-minuman keras, dan (g) 

riddah (murtad)14 

Jarimah Qisas Diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas15dan 

diyat16. Baik hukuman qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan 

batasnya, tidak ada batas terindah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (si korban 

dan walinya). Hukum qisas diyat perapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum qisas 

bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila 

dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah qisas 

diyat: (a) pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd), (b) pembunuh semi sengaja (al-qatl sibh al-

amd), (c) pembunuhan keliru (al-qatl al khata’), (d) penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd), (e) 

penganiayaan salah (al-jarh al-khata’).17 

Jarimah Ta’zir, secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sementara 

pengertian terminologis ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan 

kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.18 Hukum dalam 

jarimah ta’zir tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas 

terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian 

syari’ mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman 

kepada pelaku jarimah. Abd al-Qadir Awdah menyatakan, sebagaimana dikutip oleh 

Makhrus Munajat, bahwa jarimah ta’zir menjadi tiga (3) bagian yaitu:  

1. Jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi 

syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati’ subhat, 

pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan 

harta benda. 

                                                 
14 Makhrus Munajat,  Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 

hlm. 12 
15 Qisas ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (baca surat al-Baqarah ayat 178). 
16 Diyat ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau 

walinya melalui keputusan hakim. 
17 Makhrus Munajat, Reaktualisasi, hlm. 13 
18 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 140-141 
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2. Jarimah ta’zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar’i 

diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palpu, mengurangi timbangan, 

menipu, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama. 

3. Jarimah ta’zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi 

terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan 

yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu 

lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. 

Dilihat dari modus operandi dari pada kejahatan dunia maya (cyber crime), maka 

kalau dilihat dari perspektif pidana Islam paling tidak terbagi menjadi dua (2) bagian:  

1. Kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak 

secara fisik karena hanya nomor kartunya yang diambil dengan menggunakan software 

card generator di Internet untuk melakukan transaksi di e-commerce. Selanjutnya kasus 

permainan judi secara online di internet. Dalam kasus carding dan judi secara online ini 

menurut pendapat penulis masuk pada kategori jarimah hudud, oleh karena carding dan 

judi secara online ini tidak jauh berbeda dengan pencurian dan perjudian konvensional 

hanya saja modus operandinya yang terbarukan. 

  2.  Masalah penipuan di website, dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu 

produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu produk atau di salah satu 

website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada 

pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya , barang tersebut tidak ada. Hal tersebut 

diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesan tidak datang sehingga 

pembeli tersebut merasa tertipu. Selanjutnya, kasus pengancaman dan pemerasan 

melalui e-mail, pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet seperti e-

mail, mailing list, penyebaran pornografi di website, penyebaran foto atau film pribadi 

yang fulgar di internet, kasus deface atau haeking yang membuat sistem milik orang tidak 

berfungsi.  Dalam kasus ini bisa kategorikan pada jarimah ta’zir. 

Dari barbagai paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa kejahatan apapun 

bentuknya baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau 

cyber crime tidak  akan lepas dari hukuman, oleh karena mengganggu ketertiban umum yang 

sangat dipelihara oleh Islam. Seiring dengan itu di dalam hukum positif dikenal dengan 
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adagium “setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman” (aut punere aut de 

dere, nullum crimen sine poena). 

 

D. Penegakan Hukum Cyber Crime Dengan Sarana Penal 

Sebelum penulis membahas penegakan hukum cyber crime dengan sara penal, penulis 

lebih dulu akan mengemukakan masalah intrumen internasional yang berkaitan dengan 

kejahatan cyber. Intrumen internasional yang berkaitan dengan cyber crime adalah Convention on 

Cyber Crime tanggal 23 November 2001 di kota Budapest Hongaria telah membuat dan 

menyepakati  Convention on Cyber Crime yang kemudian dimasukkan dalam European Treaty 

Series dengan nomor 18519 

Convention on Cyber Crime 2001 dibentuk dengan pertimbangan antara lain:20 Pertama, 

masyarakat internasional  menyadari perlunya kerjasama antara negara dan industri dalam 

memerangi kejahatan cyber dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah 

di dalam penggunaan serta pengembangan teknologi informasi. Kedua, Konvensi saat ini 

diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk 

melakukan perbuatan kriminal. Dengan demikian perlunya adanya kepastian dalam proses 

penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu 

mekanisme kerjasama internasional yang dapat dipercaya dan cepat. Ketiga, saat ini sudah 

semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan 

penegakan  hukum dan hak azasi  manusia sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk 

perlindungan Hak Azasi Manusia dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1966 tentang 

Hak Politik dan Sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak 

berekpresi, yang mencakup kebebasan  untuk mencari, menerima, dan menyebarkan 

informasi dan pendapat.  

                                                 
19 Ahmad M.Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: PT Refika 

Aditama,2006), hlm. 23 
20 Ibid, hlm. 23-24 
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Sedangkan kualifikasi kejahatan dunia maya (cyber crime),  sebagaimana dikutip Barda 

Nawawi Arief, adalah kualifikasi Cyber Crime menurut Convention on Cyber Crime 2001 di 

Bunapest Hongaria, yaitu:21 

1. Illegal access:  yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak. 

2. Illegal interception: yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-

diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau 

di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis. 

3. Data interference: yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, 

perubahan atau penghapusan data komputer. 

4. System interference: yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak 

terhadap berfungsinya sistem komputer. 

5. Misuse of Devices: penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, 

password komputer, kode masuk (access code) 

6. Computer related Forgery:  Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, 

mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan 

sebagai data autenti) 

7. Computer related Fraud: Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya 

barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data 

computer atau dengan mengganggu berfungsinya computer/sistem computer, dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain). 

Kebijakan kriminalisasi Cyber Crime (CC) dalam Rancangan Undang-Undang 

Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU-PTI) tertuang dalam Bab XIV yang berjudul 

                                                 
21 Barda Nawawi Arief, Masalah, hlm. 246-247 
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“Ketentuan Pidana” mulai Pasal 35-40. Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi 

(RUU-PTI) pada intinya memuat perumusan tindak pidana seperti apa yang terdapat dalam 

Konvensi Cyber Crime Dewan Eropa (Council of Europe Cyber Crime Convension) 2001 yaitu:22 

Pasal 35: 

- Memuat Perumusan delik mengenai “penggunaan nama domain yang bertentangan 

dengan Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain”; 

- Dalam Konvensi Cyber Crime (CC), delik serupa ini termasuk “infringement of 

copyright”. 

Pasal 36: 

- Memuat perumusan delik mengenai “mengaksis data komputer/media elektronik 

lainnya secara melawan hukum”; 

- Dalam Konvensi Cyber Crime (CC), delik ini disebut dengan istilah “illegal access”. 

Pasal 37: 

- Ayat (1) memuat perumusan delik mengenai perbuatan “menahan atau 

mengintersepsi pengiriman data melalui komputer/media elektronik lainnya secara 

melawan hukum”; dan ayat (2)-nya memuat perumusan delik mengenai perbuatan 

“mengintersepsi secara melawan hukum pengiriman data melalui komputer/media 

elektronik yang menghambat komunikasi dalam sistem komputer/jaringan 

komputer/sistem komunikasi lainnya”; 

- Dalam Konvensi Cyber Crime (CC), delik dalam Pasal 37 di atas, termasuk/disebut 

“illegal intercepsion” untuk ayat (1) dan termasuk “sistem interference” untuk ayat (2) 

Pasal 38: 

- Ayat (1) memuat perumusan delik mengenai perbuatan ‘memasukkan, mengubah, 

menambah, menghapus atau merusak data komputer/program komputer/data 

elektronik lainnya secara melawan hukum”. Delik pada ayat  (1) itu diperberat 

ancaman pidananya apabila “mengakibatkan kerugian ekonomi bagi orang lain” ayat 

                                                 
22 Barda Nawawi Arief,  Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 

256-258. 
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(2) dan “mengakibatkan terganggunya fungsi sistem komputer atau sistem media 

elektronik lainnya (ayat (3)); 

- Dalam Konvensi Cyber Crime (CC), delik dalam ayat (1) dan ayat (2) tergolong “data 

interference” dan ayat (3) termasuk “system interference”. 

Pasal 39: 

- Memuat perumusan delik mengenai penggunaan kartu kredit/alat pembayaran 

elektronik lainnya milik orang lain secara melawan hukum dalam transaksi 

elektronik; 

- Delik ini dalam Konvensi Cyber Crime (CC) termasuk “computer –related offences”, 

khususnya “computer-related fraud”. 

Pasal 40: 

- Ayat (1) memuat ketentuan mengenai perbuatan “membuat, menyediakan, 

mengirimkan, mendistribusikan, data/tulisan/gambar/rekaman yang isinya 

melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer/media elektronik lainnya”. 

Delik pada ayat (1) diperberat ancaman pidananya dalam ayat (2) apabila objeknya 

adalah anak. 

- Dalam Konvensi Cyber Crime (CC), hanya disebutkan adanya “child pornography” 

seperti pada ayat (2) di atas. 

 

Tindak pidana di atas (Pasal 35 -40) diancam dengan pidana penjara (maksimumnya 

berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun) dan/atau pidana denda 

(maksimumnya berkisar antara Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Indonesia saat ini masih membahas Rancangan Undang-Undang mengenai cyber 

crime. Model yang digunakan adalah umbrella Provinsion sehingga ketentuan  cyber crime tidak 

dalam perundang-undangan  tersendiri, tetapi diatur secara umum dalam Rancangan 

Undang-Undang Teknologi Informasi. Pasal-pasal yang menyangkut ketentuan pidana 

adalah Pasal 29- Pasal 40.23 Indonesia juga sedang melakukan pendekatan evolusioner 

                                                 
23 Draft III RUU Teknologi Informasi, 2001, disusun oleh FH UNPAD bekerja sama dengan Ditjen 

Pos dan Telekomunikasi  
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untuk mengatur kegiatan di cyber space dengan memperluas pengertian-pengertian yang 

terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang ada sebelumnya tidak 

memperluas pengertian-pengertian yang terkait kegiatan-kegiatan cyber space. Konsep 

Rancangan Undang-Undang KUHP 2000, dimana konsep ini mengalami perubahan sampai 

dengan 2004 yaitu:24 Dalam Buku I (Ketentuan Umum) Dibuat Ketentuan Mengenai: 

1. Pengertian “barang” (Pasal 174/178) yang di dalamnya termasuk benda tidak berujud 

berupa data dan program komputer, jasa telepon atau telekomunikasi atau jasa 

komputer.25 

2. Pengertian “anak kunci” (Pasal 178/182) yang di dalamnya termasuk kode rahasia, 

kunci masuk computer, kartu magnetic, sinyal yang telah deprogram untuk membuka 

sesuatu. Menurut Agus Raharjo, maksud dari anak kunci ini kemungkinannya adalah 

password atau kode-kode tertentu seperti privat atau public key infrastructure.26 

3. Pengertian “surat” (Pasal 188/192) termasuk data tertulis atau tersimpan dalam disket, 

pita magnetic, media penyimpanan komputer atau penyimpanan data elektronik lainnya.  

4. Pengertian “ruang” (Pasal 189/193) termasuk bentangan atau terminal computer yang 

dapat diakses dengan cara-cara tertentu. Maksud dari ruang ini kemungkinan termasuk 

pula dunia maya atau mayantara  atau cyberspace atau virtual reality. 

5. Pengertian “masuk” (Pasal 190/194) termasuk mengakses komputer atau masuk ke 

dalam sistem computer. Pengertian masuk menurut Agus Raharjo di sini adalah masuk 

ke dalam sistem jaringan informasi global yang disebut internet dan kemudian baru 

masuk  ke sebuah situs atau website yang di dalamnya berupa server dan komputer yang 

termasuk dalam pengelolaan situs. Jadi ada 2 pengertian masuk, yaitu masuk ke internet 

dan masuk ke situs.27 

                                                 
24 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, (Bandung:  

PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.131-133  
25 Penyebutan Pasal 174/178 dan sebagainya dalam tulisan ini, maksudnya adalah Pasal 174 Konsep 

2000 dan Pasal 178 Konsep 2004 (edisi Desember 2004 yang diserahkan kepada Menkumham tanggal 4 
Januari 2005) 

26 Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: 
PTCitra  Aditya  Bakti, 2002), hlm. 236 

27 Ibid., hlm. 237. 
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6. Pengertian “jaringan telepon” (Pasal 191/195) termasuk jaringan komputer atau sistem 

komunikasi komputer.  

Sementara dalam Buku II dinyatakan bahwa dengan dibuatnya ketentuan seperti di 

atas, maka konsep tidak atau belum membuat delik khusus untuk cyber crime atau computer-

related crime. Konsep juga mengubah perumusan delik atau menambah delik-delik baru yang 

berkaitan dengan kemajuan teknologi., dengan harapan dapat menjaring kasus-kasus cyber 

crime. Untuk sementara dimasukkan dalam Bab V (Tindak Pidana Terhadap Ketertiban 

Umum) antara lain: 

1. Menyadap pembicaraan di ruangan tertutup dengan alat bantu teknis (Pasal 263/300); 

2. Memasang alat Bantu teknis untuk tujuan mendengar  atau merekam pembicaraan  

(Pasal 264/301); 

3. Merekam (memiliki atau menyiarkan) gambar dengan alat bantu teknis di ruangan tidak 

untuk umum (pasal 266/303) 

Untuk sementara dimasukkan dalam Bab VIII (Tindak Pidana yang membahayakan 

Keamanan Umum Bagi Orang, Barang, dan Lingkungan Hidup): 

1. Mengakses komputer tanpa hak (Pasal 368, Pasal 371, Pasal 372, dan Pasal 373 Konsep 

2004); 

2. Pornografi anak melalui sistem komputer (Pasal 374 Konsep 2004) 

Merusak/membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk sarana/prasarana pelayanan 

umum (antara lain bangunan telekomunikasi/komunikasi lewat satelit/komunikasi jarak 

jauh) Pasal 630 Konsep 2004. Sementara masalah Pencucian uang (Money Laundering) 

terdapat di dalam: Pasal 719-Pasal 722 Konsep 2004). 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) usaha Pemerintah dalam 

menanggulangi cyber crime yang menggunakan sarana penal, yaitu dengan membuat Undang-

Undang mengenai Teknologi Informasi atau Telematika atau apapun namanya dan upanya 

memperluas pengaturan-pengaturan cyber space dalam Rancangan Undang-Undang KUHP 

dengan memperluas beberapa pengertian  yang berkaitan dengan kegiatan di cyber space.  

Kejahatan dunia maya sebenarnya bisa dijerat berdasarkan KUHP oleh karena  

kejahatan dunia maya pada dasarnya sama dengan kejahatan dunia nyata, sebenarnya cyber 



 

 

14 

14 

crime adalah kejahatan konvensional, yang modern adalah modus operandinya. Sebagaimana 

juga dikatakan oleh Kombes (Pol) Drs. Petrus Reinhard Golose di antaranya adalah:28 

1. Pasal 362 KUHP dapat dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor 

kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya 

yang diambil dengan menggunakan software card generator di Internet untuk melakukan 

transaksi di e-commerce. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian 

penjual yang ingin mencairkan  uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu 

bukanlah orang yang melakukan teransaksi. 

2. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan 

dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu produk 

atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk 

membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya 

, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang 

yang dipesan tidak datang sehingga pembeli tersebut merasa tertipu.  

3. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang 

dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan 

sesuatu sesuai dengan  apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan 

membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku 

biasanya mengetahui rahasia korban.  

4. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan 

menggunakan  media Internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan e-mail kepada 

teman-teman korban  tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan e-mail  ke 

suatu mailing list sehingga banyak orang mengetahui cerita tidak benar tersebut. 

5. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara 

online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia. 

6. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno 

yang banyak beredar dan mudah diakses di Internet. Walaupun berbahasa Indonesia, 

sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan  pendaftaran 

                                                 
28 Petrus Reinhard Golose, Perkembangan, hlm. 38-39 
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domain tersebut  di luar negeri dimana pornografi yang menampilkan orang dewasa 

bukan merupakan hal yang ilegal.  

7. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film 

pribadi seseorang  yang vulgar di Internet, misalnya kasus Sukma Ayu dan Bjah.  

8. Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus carding, karena pelaku melakukan 

penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu 

kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian. 

9. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem 

milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat 

digunakan sebagaimana mestinya.  

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa berbagai Rancangan Undang-Undang RUU 

KUHP, RUU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) masih tumpang tindih pengaturan 

atau formulasi tindak pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Dunia Maya. Kebanyakan 

negara, pengaturan (kebijakan formulasi) tentang kejahatan dunia maya diintegrasikan ke 

dalam KUHP, walaupun ada juga yang menempatkan dalam undang-undang tersendiri di 

luar KUHP.29  

Di antara negara-negara yang mengaturnya di dalam KUHP, antara lain: Australia, 

Belgia, Brazil, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, 

Italia, Latvia, Mauritsius, Mexico, Nederland, dan USA. Sedangkan negara-negara yang 

mengaturnya di luar KUHP antara lain adalah: Afrika Selatan, Austria, Chili, China, 

Hongkong, Irlandia, India, Israel, Jepang, Luxemburg, Malasyia, Malta, Portugal, Filipina, 

Singapore, United Kingdom, dan Venezuela.30 

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

computer, di antaranya adalah: 

 

1. Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang  Hak Cipta 

Suatu program atau data mempunyai nilai puluhan kali lipat dibandingkan nilai dari 

computer atau media lainnya dimana data atau program tersebut tersimpan yang 

                                                 
29 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan, hlm. 134-135 

30 Ibid, hlm. 135 
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menjadikan banyak orang yang ingin mengambilnya secara tidak sah untuk disalah gunakan 

atau diambil manfaat tanpa izin pemiliknya.31 

Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

bahwa program computer adalah sekumpulan intruksi yang diujudkan dalam bentuk 

bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media  yang 

dapat dibaca dengan computer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan 

fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam 

merancang intruksi-intruksi tersebut. Hak Cipta untuk program computer berlaku selama 

50 tahun (Pasal 30). 

Harga program komputer/software yang sangat mahal bagi warga Negara 

Indonesia merupakan peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku bisnis guna 

menggandakan serta menjual software bajakan dengan harga yang sangat murah. Maraknya 

pembajakan software di Indonesia yang terkesan “dimaklumi” tentunya sangat merugikan  

pemilik Hak Cipta. Tindakan pembajakan program computer tersebut  merupakan tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) yaitu “Barang siapa  dengan sengaja dan 

tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program 

computer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 

2. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi 

adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam 

bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, 

radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Penyalahgunaan Internet yang mengganggu 

ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi  dalam Undang-Undang ini, terutama 

bagi para hacker yang masuk kepada sistem jaringan milik orang lain. Sebagaimana diatur 

dalam Pasal 22, yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan  tanpa hak, tidak sah, atau 

memanipulasi:  

a) Akses ke jaringan telekomunikasi 

b) Akses ke jasa telekomunikasi 
                                                 

31Ibid.  
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c) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus 

Apabila anda melakukan hal tersebut seperti yang pernah terjadi pada website KPU 

www.kpu.go.id, maka dapat dikenakan Pasal 50 yang berbunyi “Barang siapa yang 

melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah).32 

 

3. Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 

tentang  Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas 

microfilm dan media lainnya  (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai 

tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau 

ditransformasikan. Misalnya Compact Disk  -- Read Only Memory (CD-ROM), dan Write- Once- 

Read – Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat 

bukti yang sah. 

Perusahaan merupakan salah satu tempat para hacker menjalankan aksinya. 

Misalnya pada tahun 1995 ketika pelajar dari China, bekerja di Amerika Serikat pada 

perusahaan perangkat lunak, mulai mencuri informasi dan kode sumber dan 

mengirimkannya pada karyawan aslinya di sebuah perusahaan di China. David Icove, Karl 

Seger dan William VonStorchm, menulis pada Computer Crime A Crimefighter’s Handbook, 

menyebutkan lima cara dasar penjahat komputer mendapat informasi pada perusahaan yang 

mereka serang. Pertama, Mengobservasi peralatan dan kejadian. Kedua, Menggunakan 

informasi public. Ketiga, Masuk secara sembunyi. Keempat, Mengkompromi sistem. Kelima, 

Mengkompromi Manusia (perencanaan sosial)33 

 

4. Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

                                                 
32 Petrus Reinhard Golose, Perkembangan, hlm. 40 
33 Peter Stephenson, Investigating…., hlm. 80 
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Money Laundering dikenalkan sebagai hasil kejahatan pada tahun 1920 di Chicago 

oleh Al-Capone, yang digunakan untuk memperoleh kembali keuntungannya dari perjudian 

dan minuman keras. Yang dimaksud dengan money laundering adalah suatu proses dimana 

hasil perolehan dari aktivitas kejahatan, dikirim, ditransfer, diubah atau dicampur menjadi 

hasil perolehan dari aktivitas yang sah, dengan tujuan untuk menyembunyikan asal 

kebenaran perolehan keuntungan tersebut atau dari mana sumber memperoleh uang 

tersebut.34 

Tujuan Money Laundering adalah untuk memproses dana yang diperoleh dari aktivitas 

illegal menjadi dana yang legal. Faktanya Money Laundering merupakan kegiatan bisnis 

terbesar nomor tiga (3) dalam produksi mobil di seluruh dunia dan terbesar adalah dari 

kegiatan perdagangan narkotika dan perdagangan obat terlarang. Kegiatan Money Laundering 

menyebabkan korupsi di bidang keuangan dan industri, korupsi di bidang birokrasi 

pemerintahan yang ketiganya adalah mempengaruhi sistem pemerintahan.35Undang-

Undang ini merupakan Undang-Undang yang paling ampuh bagi seorang penyidik untuk 

mendapatkan informasi mengenai tersangka yang melakukan penipuan melalui Internet, 

karena tidak memerlukan prosedur birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama, 

sebab  penipuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam pencucian 

uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q). 

Dalam Undang-Undang Pencucian Uang, proses tersebut lebih cepat karena 

Kapolda cukup mengirimkan surat kepada Pemimpin Bank Indonesia di daerah tersebut 

dengan tembusan kepada Kapolri dan Gubernur Bank Indonesia, sehingga data dan 

informasi yang dibutuhkan lebih cepat didapat dan memudahkan proses penyelidikan 

terhadap pelaku, karena data yang diberikan oleh pihak bank, berbentu: aplikasi 

pendaftaran, jumlah rekening masuk dan keluar serka kapan dan dimana dilakukan transaksi 

maka penyidik dapat menelusuri keberadaan pelalu berdasarkan data-data tersebut.Undang-

Undang ini juga mengatur mengenai alat bukti elektronik atau digital evidence sesuai dengan 

                                                 
34 James R. Richards,  Transnational Criminal Organizations, cyber crime and Money Laundering; A Handbook 

for law Enforcement Officers, Auditors and Financial Investigators, (London New Work Washington, D.C: CRC Press, 
1999), hlm. 123  

35 Ibid.  
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Pasal 38 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.  

Meskipun Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 telah diundangkan, akan tetapi 

tingkat korupsi, penebangan/perdagangan kayu liar (illegal loging), produksi dan peredaran 

gelap narkotika dan psikotopika beskala internasional masih tinggi. Demikian pula 

pembobolan bank dengan motif pembayaran likuiditas bank, kegiatan ekspor –impor fiktif 

acap kali terjadi di tanah air kita tercinta ini. Kejahatan tersebut sarat dengan pencucian 

uang, aliran dana hasil kejahatan bergulir dari satu bank ke bank yang lain di tanah air 

maupun ke luar negeri.36 

Aliran dana hasil kejahatan begitu besar, namun belum satu pun para tersangka  

ditindak atau dijerat dengan undang-undang pencucian uang. Tahun 2004 terdapat lebih 

dari 7.000 kasus transaksi keuangan yang mencurigakan, namun hanya sekitar 5% (271) 

yang diproses Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari 271 kasus, 

hanya satu kasus yang sampai ke jaksaan dan itu pun tidak jelas kelanjutannya.37 

 

5. Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 mengatur mengenai alat bukti elektronik 

sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa 

dengan itu.  

Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan 

kasus terorisme, karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan 

pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet 

untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku 

mengetahui pelacakan terhadap Internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui 

handphone.  

                                                 
36 Eddy O.S. Hiariej dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), 

hlm. 119 
37 Ibid.  
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Meskipun sejak awal tahun 2003 kita telah memiliki undang-undang anti-teror, 

namun pada kenyataannya tidak membuat jera para pelaku, sebab pasca pengesahan 

undang-undang tersebut, aksi terror masih marak di tanah air. Bahkan sampai pertengan 

tahun 2005 terorisme global masih melanda dunia, seperti peledakan di ingris, disusul 

peledakan di Turki sampai pada peledakan di Mesir.38 

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana, Nigel Walker sebagaimana dikutip 

oleh Muladi, mengatakan bahwa ada 6 enam syarat prinsip yang harus diperhatikan oleh 

pembentuk undang-undang, yaitu:39 

1. Hukum pidana tidak digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan; 

2. Tindak pidana yang dilakukan harus menimbulkan kerugian dan korban yang jelas; 

3. Hukum pidana tidak digunakan apabila masih ada cara lain yang lebih baik dan lebih 

prima; 

4. Kerugian yang ditimbulkan karena pemidanaan harus lebih kecil daripada akibat tindak 

pidana; 

5. Harus mendapat dukungan masyarakat; dan  

6. Harus dapat diterapkan dengan efektif. 

Perlu diperhatikan juga pendapat Sudarto mengenai penggunaan hukum pidana  

dan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana, sebagai berikut:40 

1. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, 

merata materiil dan spiritual. Hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan 

dan tindakan penanggulangan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk 

pengayoman masyarakat. 

2. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan  yang tidak 

dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian  pada masyarakat. 

Penggunaan sarana hukum pidana  dengan sanksi yang negative perlu disertai dengan 

perhitungan  biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai (cost 

and benefit principle).  

                                                 
38 Ibid, p. 219-221. 
39 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia  di Masa Mendatang, (Semarang: Pidato 

Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, 1990), hlm.7 dan 28. 
40 Sudarto,  Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung:  Alumni, 1986), hlm. 36-40 
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E. Penegakan Hukum  Cyber Crime Dengan Sarana non-Penal 

Meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimum remidium atau alat terakhir 

apabila  bidang hukum  yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa 

hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. 

Keterbatasan-keterbatasan tersebut dikemukakan oleh Barda nawawi Arief sebagai 

berikut:41 

1. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum 

pidana; 

2. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana control social yang 

tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan 

kemayarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, 

sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya); 

3. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan  “kurieren 

am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan 

simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”; 

4. sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat 

kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang 

negatif; 

5. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat 

struktural/fungsional; 

6. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku 

dan imperatif; 

7. bekerjanya/berfungsingnya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih 

bervariasi dan memerlukan “biaya tinggi”. 

Keterbatasan-keterbatasan hukum pidana inilah yang tampaknya dialami oleh Polri 

yang menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Sebab kejahatan yang 

kompleks ini terlambat diantisipasi oleh Polri sehingga ketika terjadi kasus yang berdimensi 

                                                 
41 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 46-47 
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baru mereka tidak secara tanggap menanganinya. Untuk itu, pencegahan kejahatan tidak 

melulu harus menggunakan hukum pidana. Agar penegakan hukum cyber crime ini dapat 

dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan yuridis atau penal yang 

dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan non-penal.  

Dalam konteks cyber crime ini erat hubungannya dengan teknologi, khususnya 

teknologi computer dan telekomunikasi sehingga pencegahan cyber crime dapat digunakan 

melalui saluran teknologi atau disebut juga techno-prevention. Langkah ini sesuai dengan apa 

yang  telah diungkapkan oleh International Information Industri Congress (IIIC) sebagai 

berikut:42 

The IIIC recognizes that government action and internasional treaties to harmonize laws and 
coordinate legal procedures are keying the fight cyber crime, but warns that these should not be 
relied upon as the only instrument. Cyber crime is enabled by technology and requires as healty 
reliance on technology for its solution. 
 
Pendekatan teknologi ini merupakan subsistem dalam sebuah sistem yang lebih 

besar, yaitu pendekatan budaya, karena teknologi merupakan hasil dari kebudayaan atau 

merupakan kebudayaan itu sendiri. Pendekatan budaya atau cultural ini perlu dilakukan 

untuk membangun atau membangkitkan kepekaan warga masyarakat  dan aparat penegak 

hukum terhadap masalah cyber crime dan menyebarluaskan  atau mengajarkan etika 

penggunaan computer melalui media pendidikan. Pentingnya pendekatan budaya ini, 

khususnya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (code of behavior and ethics) 

terungkap juga dalam pernyataan IIIC sebagai berikut:43 

IIIC members are also committed to participate in the development of code behaviour and ethics 
around computer and Internet use, and in campaigns for the need for ethical and responsible online 
behaviour. Given the international reach of Internet crime, computer and Internet users around the 
world must be made aware of the need for high standards of conduct in cyber space. 
 
Ketidaksiapan hukum dan polri dalam penegakan hukum cyber crime ini 

menyebabkan pencegahan dengan menggunakan teknologi dan budaya menjadi alat yang 

ampuh. Hal ini terungkap dari korban hacking yang merasa nyaman dengan pendekatan 

teknologi untuk menanggulangi cyber crime. Ketika situs mereka dirusak, mereka 

                                                 
42 Ibid., hlm. 5 
43 Ibid. 
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menggunakan teknologi dalam memperbaikinya dan mengantisipasinya dengan 

menggunakan sistem pengamanan yang ketat. 

Dalam Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai Computer-related crimes 

sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa menghimbau Negara-negara anggota  

untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan computer yang lebih 

efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:44 

1. Melakukan Modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana 

2. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer 

3. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga warga masyarakat, aparat 

pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang 

berhubungan dengan komputer 

4. Melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum 

mengenai kejahatan ekonomi dan cyber crime 

5. Memperluas rule of ethics dalam penggunaan  computer dan mengajarkannya melalui 

kurikulum informatika 

6. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime sesuai dengan deklarasi PBB 

mengenai korban dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban 

melaporkan adanya cyber crime. 

Tidak hanya pendekatan penal dan non-penal yang diperlukan dalam 

penanggulangan cyber crime ini, mengingat cyber crime yang dapat dilakukan  oleh orang 

dengan melalui batas Negara, maka perlu dilakukan  kerja sama dengan Negara lain. Bentuk 

kerja sama ini dapat berupa kerjasama ekstradisi maupun harmonisasi hukum pidana 

subtantif sebagaimana terungkap dari hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

X/2000: “The harmonization of substantive criminal law with regard to cyber crimes is essential if 

international cooperation is to be achieved between law enforcement and the judicial authorities of different 

States”. 

Menurut Agus Raharjo bahwa salah satu langkah lagi agar penanggulangan cyber 

crime ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan kerja sama dengan Internet 

                                                 
44 Barda Nawawi Arief, Masalah, hlm. 238-239 
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Service Provider (ISP) atau penyedia jasa internet. Meskipun Internet Service Provider (ISP) hanya 

berkaitan dengan layanan sambungan  atau akses Internet, tetapi Internet Service Provider (ISP) 

memiliki catatan mengenai ke luar atau masuknya seorang pengakses, sehingga ia 

sebenarnya dapat mengidentifikasikan siapa yang melakukan kejahatan dengan melihat log 

file yang ada.45Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengamankan sistem 

informasi berbasis internet yang telah dibangun yaitu:46 

1. Mengatur akses (access control). 

Salah cara yang umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan 

mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan access control. 

Implementasi dari mekanisme ini antara lain dengan menggunakan password. Di sistem 

UNIX dan Windows NT, untuk masuk dan menggunakan sistem computer,pemakai 

harus melalui proses authentication dengan menuliskan userid (user identification) dan 

password. Apabila keduanya valid, maka pemakai diperbolehkan untuk masuk dan 

menggunakan sistem, tetapi apabila di antara keduanya atau salah satunya tidak valid, 

maka akses akan ditolak. Penolakan ini tercatat dalam berkas log berupa waktu dan 

tanggal akses, asal hubungan (connection) dan berapa kali koneksi yang gagal itu. Setelah 

proses authentication, pemakai diberikan akses sesuai dengan level yang dimilikinya 

melalui sebuah access control. Access control ini biasanya dilakukan dengan 

mengelompokkan pemakai dalam sebuah grup, seperti grup yang berstatus pemakai 

biasa, tamu dan ada pula administrator atau disebut juga superuser yang memiliki 

kemampuan lebih dari grup lainnya. Pengelompokan ini disesuaikan dengan kebutuhan 

dari penggunaan sistem yang ada. 

2. Menutup service yang tidak digunakan 

Seringkali dalam sebuah sistem (perangkat keras dan atau perangkat lunak) diberikan 

beberapa servis yang dijalankan sebagai default, seperti pada sistem UNIX yang sering 

dipasang dari vendor-nya adalah finger, telnet, ftp, smtp, pop, echo dan sebagainya. Sebaiknya 

servis-servis ini kalau tidak dipakai dimatikan saja. Karena banyak kasus terjadi yang 

menunjukkan abuse dari servis tersebut atau ada lubang keamanan dalam servis tersebut. 

                                                 
45 Agus Raharjo,Cyber, hlm. 248 
46 Ibid, hlm. 252-260 
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Akan tetapi administrator sistem tidak menyadari bahwa servis tersebut dijalankan di 

komputernya. 

3. Memasang Proteksi 

Proteksi ini bisa berupa filter (secara umum) dan yang lebih spesifik lagi adalah firewall. 

Filter ini dapat digunak untuk memfilter e-mail, informasi, akses atau bahkan dalam level 

packet. Sebagai contoh, di sistem UNIX ada paket program topwrapper yang dapat 

digunakan untuk membatasi akses kepada servis atau aplikasi tertentu. Misalnya, servis 

untuk telnet dapat dibatasi untuk sistem yang memiliki nomor IP tertentu atau memiliki 

domain tertentu. Sementara firewall digunakan untuk melakukan filter secara umum. 

Ada juga program filter internet yang bernama ZeekSafe. Program ini bisa memblokir 

situs-situs yang tidak diinginkan. Selain itu, ada juga program filter yang lain, yaitu We-

Blocker, sama dengan ZeekSafe, program ini bisa menentukan parameter apa saja yang 

akan membatasi akses ke website yang dianggap tidak layak dilihat.  

4. Firewall 

Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan 

internal. Informasi yang ke luar dan masuk harus melalui firewall ini.Tujuan utama dari 

firewall adalah untuk menjaga (prevent) agar akses (ke dalam maupun ke luar) dari orang 

tidak berwenang  (unauthorized access) tidak dapat dilakukan. Firewall bekerja dengan 

mengamati paket Internet Protocol (IP) yang melewatinya. Berdasarkan konfigurasi dari 

firewall, maka akses dapat diatur berdasarkan Internet Protocol (IP) address, port dan arah 

informasi.  

5. Pemantau adanya serangan 

Sistem pemantau (monitoring system) digunakan untuk mengetahui adanya tamu tidak 

diundang (intruder) atau adanya serangan (attack). Nama lain dari simtem ini adalah 

Intruder Detection System (IDS). Sistem ini dapat memberi tahu administrator melalui e-

mail maupun melalui mekanisme lain seperti pager. Ada beberapa cara untuk memantau 

adanya intruder, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Intruder Detection System (IDS) 

cara yang pasif misalnya dengan memonitor log file. Contoh Intruder Detection System 

(IDS) adalah, Pertama, Autobuse, mendeteksi probing dengan memonitor log file. Kedua, 

Courtney dan portsentry adalah mendeteksi probing (port scanning) dengan memonitor packet 
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yang lalu-lalang. Portsentry bahkan dapat memasukkan Internet Protocol (IP) penyerang 

dalam filter topwrapper. Ketiga, Shadow dari SANS. Keempat, Snort, mendeteksi pola 

(pattern) pada paket yang lewat dan mengirimkan alert jika pola tersebut terdeteksi. 

Pola-pola atau rules disimpan dalam berkas yang disebut library yang dapat 

dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan. 

6. Pemantau integritas sistem 

Sistem ini dijalankan secara berkala untuk menguji integritas sistem. Salah satu contoh 

program yang umum digunakan di sistem UNIX adalah program Tripwire. Program ini 

dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Pada mulanya 

program ini dijalankan dan membuat data base mengenai berkas-berkas atau direktori 

yang ingin kita amati beserta signature dari berkas tersebut. Signature berisi informasi 

mengenai besarnya berkas, kapan dibuatnya, pemiliknya, hasil checksum atau hash dan 

sebagainya. Apabila ada perubahan pada berkas tersebut, maka keluaran dari hash 

function akan berbeda dengan yang ada di data base sehingga ketahuan adanya 

perubahan. 

7. Audit: Mengamati berkas log 

 Segala kegiatan penggunaan sistem dapat dicatat dalam berkas yang biasanya disebut log 

file atu log saja. Berkas log ini sangat berguna untuk mengamati penyimpanan yang 

terjadi. Kegagalan untuk masuk ke sistem (login) misalnya tersimpan dalam berkas log. 

Untuk itu pada administrator diwajibkan untuk rajin memelihara dan menganalisis 

berkas log yang dimilikinya. 

8. Back up secara rutin 

Sering kali intruder masuk dalam sistem dan merusak sistem dengan menghapus berkas-

berkas yang ditemui. Jika intruder ini berhasil menjebol sistem dan masuk sebagai 

superuser, maka ada kemungkinan dia dapat menghapus seluruh berkas. Untuk itu, 

adanya back up yang digunakan secara rutin merupakan hal yang esensial.  

9. Penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan 

 Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menggunakan 

teknologi enkripsi. Data-data yang dirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak 

mudah disadap. Banyak servis di internet yang masih menggunakan plain text untuk 
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authentication seperti penggunaan pasangan userid dan password. Informasi ini dapat 

dilihat dengan mudah dengan program penyadap atau pengendus (sniffer). Untuk 

meningkatkan keamanan server world wide web dapat digunakan enkripsi pada tingkat 

socket. Dengan menggunakan  enkripsi, orang tidak bisa menyadap data-data 

(transaksi) yang dikirimkan dari /ke server WWW. Salah satu mekanisme yang cukup 

populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer (SSL) yang mulanya 

dikembangkan oleh Netscape. Selain server WWW dari Netscape dapat juga dipakai server 

WWW dari Apache yang dapat dikonfigurasi agar memiliki fasilitas Secure Socket layer 

(SSL) dengan menambahkan software tambahan (SSLeay-implementasi Secure Socket Layer 

(SSL) dari Eric Young-atau Open Secure Socket Layer (SSL). Penggunaan Secure Socket 

Layer (SSL) memiliki permasalahan yang bergantung kepada lokasi dan hukum yang 

berlaku. Hal ini disebabkan pemerintah melarang ekspor teknologi enkripsi (kriptografi) 

dan paten Public Key Partners atas Rivest-Shamir-Adleman (RSA) public key cryptography yang 

digunakan pada Secure Socket Layer (SSL). Oleh karena itu, implementasi SSLeay Eric 

Young tidak dapat digunakan di Amerika Utara (Amerika dan Kanada) karena 

melanggar paten Rivest-Shamir-Adleman (RSA) dan RC4 yang digunakan dalam 

implementasinya. 

10. Telnet atau shell aman  

Telnet atau remote login  yang digunakan untuk mengakses sebuah remote site atau 

computer melalui sebuah jaringan computer. Akses ini dilakukan dengan menggunakan 

hubungan TCP/IP dengan menggunakan userid dan password. Informasi tentang userid 

dan password ini dikirimkan melalui jaringan komputer secara terbuka. Akibatnya 

kemungkinan password bisa kenak sniffing. Untuk menghindari hal ini bisa memakai 

enkripsi yang dapat melindungi adanya sniffing. Selain itu bisa juga memakai firewall, alat 

ini untuk melindungi data-data penting. Akan tetapi sistem pengamanan yang telah 

dipaparkan di atas tadi tidak menjamin aman 100% (seratus persen), oleh karena itu 

dianjurkan untuk terus memantau perkembangan sistem pengamanan internet. 

Dari paparan penegakan hukum dengan sarana non-penal ini, maka menurut 

penulis cara non- penal inilah yang  lebih diutamakan dari pada sarana penal dengan 

konsekwensi segera menyiapkan penegak hukum yang menguasai teknologi informasi. Atau 
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lebih jelasnya kita sangat membutuhkan Polisi Cyber, Jaksa Cyber, Hakim Cyber dalam rangka 

penegakan hukum Cyber Crime di Indonesia tanpa adanya penegak hukum yang mempuni di 

bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat cyber oleh karena 

kejahatan cyber ini locos delicti-nya bisa lintas negara. 

 

F. Penutup 

Berdasarakan uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan beberapa pokok 

pikiran  sebagai berikut: 

1. Penegakan Hukum Cyber Crime dapat dilakukan dengan sarana penal 

2. Penegakan Hukum Cyber Crime dapat  juga melalui sarana non-penal 

3. Penegakan Hukum Cyber Ccrime tidak cukup hanya dengan sarana penal, karena sarana 

penal merupakan ultimum remidium dan banyak kelemahan-kelemahan yang lain. 

4. Penegakan Hukum Cyber Crime yang harus diutamakan adalah sarana non-penal, oleh 

karena sarana non-penal merupakan sarana preventif terhadap terjadinya kejahan Cyber 

Crime. 

5. Penegakan Hukum Cyber Crime tidak cukup hanya melalui sarana penal dan non-penal, 

akan tetapi perlu ditambah kerjasama antar Negara. Kerjasama ini bisa berbentuk 

ektradisi atau harmonisasi hukum pidana subtantif. 

6. Dalam rangka penegakan hukum Cyber Crime, maka sangat penting segera 

mempersiapkan penegak hukum yang menguasai teknologi informasi. 

7. Kasus-Kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya di dalam perspektif pidana 

Islam dapat dikategorikan pada jarimah hudud dan jarimah ta’zir. 
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