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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Globalisasi1 tidak dapat dihindari oleh setiap negara. Setiap negara tidak 

dapat hidup tanpa berinteraksi dengan negara lainnya, guna memenuhi 

kepentingan nasionalnya. Dalam prosesnya globalisasi dipercepat dengan 

teknologi, terutama teknologi internet2.  

Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 telah merubah pola interaksi 

masyarakat. Masyarakat yang pada awalnya melakukan interaksi dengan cara 

bertemu langsung atau mengirim surat mulai bergeser dengan ditemukannya 

teknologi internet. Masyarakat semakin menggunakn internet sebagai alat 

komunikasi karena sifatnya yang tidak dibasati oleh batas-batas territorial wilayah 

maupun waktu. Interaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus 

beranjak dari tempat seseorang mengetik sebuah pesan. 

Semakin banyaknya pemakai internet maka memunculkan dunia baru, 

yang dikenal dengan nama Cyberspace3. Indonesia sendiri lebih dari 107 juta 

                                                           
1 Pengertian Globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di 
belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan 
masyarakat di belahan dunia yang lain (A.G. McGrew, 1992) dalam 
http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-globalisasi-menurut-para-ahli.html diakses 20 
april 2014 
2 interconnection network (internet) adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang 
saling terhubung dalam http://www.termasmedia.com/65-pengertian/71-pengertian-internet.html 
diakses 20 april 2014 
3 merupakan suatu ekosistem bioelektronik yang ada dimanapun ada telepon, kabel coaxial, fiber 
optik, atau elektromagnetik waves oleh Wahyono dalam Pembelajaran di Internet Melalui Weblog 
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penduduk Indonesia menggunakan internet.4 Angka ini membawa Indonesia 

menempati urutan ke delapan dunia dalam penggunaan internet5. Cyberspace 

layaknya dunia nyata yang tidak terlepas dari kejahatan. Kejahatan di internet 

lebih dikenal dengan istilah cyber crime6. Dalam dunia global saja kerugian yang 

diakibatkan dari cyber crime dapat mencapai $1 Triluin.7 

Cyber crime juga melanda Indonesia, Tahun 2010  lebih dari 80% 

pengguna internet Indonesia menjadi sasaran Hacker.8 Sedangkan tahun 2013 saja 

jumlah kerguian yang diakibatkan dari cyber crime dengan modus membobol 

kartu kredit saja mencapai 300 miliar rupiah.9 Kejahatan ini tidak hanya 

menyebabkan kerugian dalam bidang pemerintahan tetapi juga menyebabkan 

kerugian di institusi Negara. Seperti website yang berisi informasi yang dimiliki 

institusi pemerintahan.10 Website-website pemerintah tersebut diserang dengan 

                                                                                                                                                               

pada http://dip.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=1 
diakses 20 april 2014 
4 Royke Sinaga, 2014, APJII: penguna internet di Indonesia terus meningkat, dalam 
http://www.antaranews.com/berita/414167/apjii-penguna-internet-di-indonesia-terus-meningkat 
diakses 20 April 2014 
5Amarullah ,2014, Indonesia Peringkat 8 Dunia Pengguna Internet Terbesar dalam 
http://techno.okezone.com/read/2014/05/13/55/984151/indonesia-peringkat-8-dunia-pengguna-
internet-terbesar/large diakses 20 April 2014 
6 cyber crime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai 
jaringan komputer sebagai sarana/ alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh 
keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain dalam 
http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DEFINISI+PENGERTIAN+DAN+JENIS-
JENIS+CYBER CRIME+BERIKUT+MODUS+OPERANDINYA&&nomorurut_artikel=353  
7 Tabloid Pulsa, 2013, Dahsyat! Potensi Kerugian Global Akibat Serangan Cyber Capai $1 Triluin 
diakses 20 April 2014 
8 Megindo, 2010, Cyber Crime Serang 86% User Indonesia dalam 
http://www.megindo.co.id/news/Gadget/cyber-crime-serang-86-user-
indonesia/4b8573ebf89acc61a09d18a01fc815a5/  diakses 20 April 2014 
9 Suara Surabaya, 2013, Sepanjang 2013, Kartu Kredit Indonesia Dibobol 600 Miliar dalam 
http://www.suarasurabaya.net/fokus/118/2014/129952-Sepanjang-2013,-Kartu-Kredit-Indonesia-
Dibobol-600-Miliar diakses 20 April 2014 
10 Adhi Maulana, 2013, Perhari, Ada Belasan Situs Pemerintah Diserang Hacker` dalam 
http://tekno.liputan6.com/read/683681/perhari-ada-belasan-situs-pemerintah-diserang-hacker 
diakses 20 April 2014 
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cara di Deface11 tampilan dan isi web tersebut sehingga tampilan website12 

pemerintah berisi konten yang tidak dihendaki oleh pemilik website. Cyber crime 

pun mengacam norma-norma yang ada di Indonesia, seperti maraknya website 

yang berisi konten-konten porno dan konten-konten perjudian.13  Tahun 2010 saja 

lebih dari 30 % dari seluruh website di dunia berisi konten porno.14 Indonesia 

menempati urutan ketiga dalam hal pengakses dan pembuat film porno.15  Pada 

tahun 2013 Indonesia menempati urutan pertama dalam pengakses situs porno.16 

Pengakses dari situs porno tersebut ternyata didominasi oleh anak – anak. 17 

Padahal sudah jelas bahwa pornografi melanggar UU no.44 Tahun 2008. 18 

Selain pornografi ternyata Cyberspace tidak luput pula dari perjudian. 

Perjudian online di Indonesia tumbuh dengan subur. Uang yang berputar dalam 

                                                           
11 Kegiatan Hacking web atau program aplikasi, ysng memfokuskan target operasi pada perubahan 
tampilan dan atau konfigurasi fisik dari web atau program aplikasi tanpa melalui source code 
program tersebut dalam 
http://www.balinter.net/news_309_Pengertian_Defacing_Website_Dan__Web_Hackinghtml 
diakses 20 april 2014 
12 kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau 
subdomain, yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di Internet dalam 
http://www.proweb.co.id/articles/web_design/website_adalah.html diakses 20 april 2014 
13 Kominfo, 2013, Kemkominfo dan Polri Minta Seluruh Penyelenggara ISP Serius Blokir Konten 
Negatif dalam 
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3881/Kemkominfo+dan+Polri+Minta+Seluruh+Peny
elenggara+ISP+Serius+Blokir+Konten+Negatif/0/berita_satker#.U4iPRnbElRo diakses 21 april 
2014 
14 Dwi Zain Musofa, 2013, Berapa banyak situs porno di dunia maya?, dalam 
http://m.merdeka.com/teknologi/berapa-banyak-situs-porno-di-dunia-maya.html diakses 21 april 
2014 
15 Kompas, 2012, Situs Porno Kian Mengkhawatirkan dalam 
http://tekno.kompas.com/read/2012/03/16/02354152/situs.porno.kian.mengkhawatirkan diakses 22 
april 2014 
16 Ramadhian Fadillah,2013,  Anak-anak Indonesia juara 1 pengakses situs porno dalam 
http://www.merdeka.com/peristiwa/anak-anak-indonesia-juara-1-pengakses-situs-porno.html 
diakses 21 April 2014 
17 Ibid. 
18 Kemenag, ____, www.kemenag.go.id/file/dokumen/442008.pdf diakses 21 april 2014 
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judi online dapat mencapai satu sampai dua miliar rupiah.19 Maraknya perjudian 

online di Indonesia karena dengan mudahnya situs-situs judi online diakses oleh 

masyarakat. Judi online ini dapat diakses dimanapun, kapanpun dan oleh 

siapapun. Lebih dari delapan belas juta yang muncul dalam pencarian Google 

dengan keyword judi online. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perjudian online dilarang di 

Indonesia.  

Permasalahan permasalahan diatas jelas melanggar hokum yang ada. 

Dalam setiap pelanggaran hokum haruslah jelas ada sanksi yang harus diterapkan. 

Masalah yang kemudian muncul dalam implementasui penegakan hokum itu 

sendiri, mengingat pelaku-pelaku kejahatan ini tidak bersifat local. Tetapi bersifat 

Transnasional dari berbagai Negara. Permasalahan ini yang yang ingin di teliti 

oleh peneliti untuk melihat upaya – upaya pemerintah dalam menangani cyber 

crime sebagai kejahatan transnasional. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengeksplorasi 

lebih lanjut tentang upaya indonesia dalam menangani cyber crime sebagai 

kejahatan transnasional dengan permusan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana upaya indonesia dalam menangani cyber crime sebagai 

kejahatan transnasional?” 

                                                           
19 Antara, 2012, Nilai transaksi judi online miliaran rupiah, dalam 
http://www.antaranews.com/berita/320799/nilai-transaksi-judi-online-miliaran-rupiah diakses 21 
april 2014 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa upaya 

Indonesia dalam menangani cyber crime sebagai kejahatan transnasional. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian diatas dapat di klasifikasikan menjadi dua manfaat yaitu: 

1.3.2.1. Manfaat Akademis  

 Secara akademis penelitian ini diharapkan agar menambah wawasasan 

bagi para pembaca mengenai upaya Indonesia dalam menangani cyber crime 

sebagai kejahatan transnasional, sebagai refrensi bagi jurusan Hubungan 

Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini juga dapat 

digunakan untuk bahan – bahan perbandingan penelitian mendatang. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis  

 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan kepada lembaga 

lembaga negara khususnya lembaga negara yang bergerak dalam bidang 

keamanan nasional dalam menangani kejahatan cyber crime. 

 

1.4. Penelitian Terdahulu  

Peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Cyber crime , sebelumnya 

telah melakukan tinjaun pustaka. Penulis mengacu pada beberapa penelitian 

sebelumnya yaitu: 
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Skripsi Edi Sukamto20, yang berjudul “Upaya Uni Eropa dalam 

menangani cyber crime sebagai kejahatan transnasional” penelitian yang 

dilakukan sejak tahun 2012 ini menyatakan bahwa kejahatan cyber crime 

merupakan kejahatan yang timbul akibat dari perkembangan teknologi, terutama 

teknologi informasi. Kejahatan cyber crime merupakan kejahatan transnasional 

yang memiliki beberapa dampak dalam kehidupan seperti dalam dunia politik, 

bisnis dan perbankan. Deperlukan kerjasama semua pihak dalam penanganannya.  

Uni Eropa sebagai organisasi regional terbesar perlu melakukan tindakan 

untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Maka pada tahun 2001 Uni Eropa 

melakukan konvensi tentang Cyber crime di Budapest Hongaria, hingga 

melahirkan sebuah hukum mengenai kejahatan Cyber crime. Hukum yang 

dilahirkan dari konvensi tersebut memuat aturan dalam penanganan cyber crime. 

Penulis dalam melakukan penelitian cyber crime dengan menggunakan 

Konsep sama namun dalam objek penelitiannya berbeda. Penulis mengggunakan 

Indonesia sebagai objek penelitian sedangakan dalam penelitian Edi Sukamto ini 

menggunakan Uni Eropa sebagai objek penelitiannya. 

Dampak Transnasional crime Hacktivism-cardingn terhadap human 

security21 adalah judul dari skripsi yang ditulis oleh Kurniawan Chandra 

Febrianto, dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa cyber crime adalah efek 

negatif dari perkembangan teknologi. Manusia pada era globalisasi yang didukung 

oleh teknologi mempunyai kecendrungan akan ketergantungan terhadap teknologi 

                                                           
20 Edi Sukamto 06260031, 2010, Upaya Uni Eropa dalam menangani cyber crime sebagai 
kejahatan transnasional, mahasiswa FISIP Hubungan Internasional, UMM 
21 Kurniawan Chandra Febrianto, 2013, Dampak Transnasional crime Hacktivism-cardingn 
terhadap human security, mahasiswa FISIP Hubungan Internasional, UMM 
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tersebut. Teknologi yang digunakan mulai dari mempermudah proses transaksi 

jual beli, proses perbank-kan hingga proses administrasi institusi. Semakin 

ketergantungan manusia terhadap teknologi inilah yang mengakibatkan 

munculkan kerentanan kerentanan dalam teknologi tersebut untuk memperoleh 

kepentingan pribadi. 

Dalam bidang perdagangan teknologi digunakan untuk mempermudah 

proses jual beli dan pembayaran. Semakin mudahnya konsumen dan penjual 

dalam melakukan transaksi jual beli inilah yang dimanfaatkan oleh para hacker 

untuk melakukan kejahatan Cybercime hacktivism-carding. Kasus-kasus 

Cybercime hacktivism-carding telah meresahkan masyarakat dan mengancam 

keamanan manusia. Damapak yang dihasilkan dari kejahatan ini adalah: 

a. Dampak Cybercime hacktivism-carding dapat mengancam kehidupan 

ekonomi karena telah menimbulkan kerugian yang sangat besar,  

b. Merebaknya barang-barang ilegal,  

c. Membengkaknya tagihan kartu kredit,  

d. Ketakutan dalam penggunaan kartu kredit dalam bertransaksi,  

e. Terblacklistnya kartu kredit dari indonesia,  

f. Ketakutan dalam penggunaan E-banking 

g. Maraknya perjudian online. 

Cara pencegahan Cybercime hacktivism-carding adalah dengan 

dibentuknya undang-undang yang mengatur kejahatan Cybercime hacktivism-

carding, meningkatkan teknologi keamanan, serta kesadaran masyarakat akan 

kejahatan ini. 
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Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah memiliki konsep yang sama 

mengenai cyber crime sebagai kejahatan transnasional, tetapi peneliti lebih 

condong dalam upaya penanganannya oleh pemerintah Indonesia. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adulah tulip, S.H.,M.Hum, Nasriana, 

S.H.,M.Hum, Akhmad Idris, S.H.,M.Humdari dari Universitas Sriwijaya dengan 

judul “Kerjasama indonesia dengan negara negara tetangga dalam dalam 

membrantas kejahatan transnasional”22 menjelaskan bahwa kejahatan 

Transnasional merupakan hasil sampingan dari modernisasi. Perkembangan 

teknologi yang pesat telah menghilankan batas batas antar warga negara, sehingga 

kejahatan yang munculpun telah melewati batas-batas negara.  

Kejahatan transnasional tidak bisa hanya ditangani sendiri oleh negara, 

maka dari negara perlu melakukan kerjasama dalam menangani kejahatan 

transnassional. Kejahatan transnasional dapat dikelompokan kedalam terosisme, 

penyelundupan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, perompakan, 

pencucian uang dan kejahatan dunia maya. 

Penanganan kejahatan transnasional di indonesia telah diatur dalam 

beberapa undang-undang yaitu: undang-undang mengenai terorisme (undang-

undang  No.l tahun  2002, Undang-Undang  No.15  tahun  2003, Undang-Undang  

No.16 tahun  2003), perdagangan manusia tertuang dalam Undang-Undang  No. 

2l Tahun  2007, perdagangan obat terlarang dalam undang undang  No.9  tahun  

1976, pencucian uang dalam UU No.25  tahun  2003, kejahatan dunia maya 

(Undang-UndangNo.l9  Tahun  2002, Undang-UndangNomor  36 Tahun  1999 
                                                           
22 S.H.,M.Hum, Nasriana, S.H.,M.Hum, Akhmad Idris, S.H.,M.Humdari dari Universitas 
Sriwijaya, “Kerjasama indonesia dengan negara negara tetangga dalam dalam membrantas 
kejahatan transnasional” 
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tentang  Telekomunikasi, Undang-Undang  No.32 Tahun  2002 tentang  

Penyiaran,   undang-undang  No.ll  tahun  2008  tentang  rnformasi  dan  

Transaksi Elektronik). 

Mengingat kejahatan transnasional melibatkan beberapa negara maka 

dalam penangannya pun harus melibatkan negara-negara tetangga. Contohnya : 

ASEAN  Plan of Action  to  cambat  Transnational  crime, Treaty  on Mutual  

Legal  Assistarrce  in  criminal  Matters  (MLAT),  Agreement  of Information  

Exchange  and Establishment  of  Communication Procedures, ASEAN 

Declaration  on Joint  Action  to  Counter  Teruorism, ASEAN  Corwention  on 

Counter Tetorism  (ACCT) perjanjian perjanjian ini merupakan upaya pemerintah 

indonesia dengan negara-negara tetangga dalam pembrantasan kejahatan 

transnasional. 

Penelitian diaatas lebih menjelaskan kedalam bentuk kerjasama dalam 

penangan kejahatan transanasional, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada 

upaya pemerintah dalam menangani kejahatan cyber crime itu sendiri. 

Jurna denga judul “Urgensi cyberlaw di indonesia dalam rangka 

penangan Cyber crime disektor perbankan” 23 ditulis oleh Nazarudin Tianotak 

berisi tentang pentingnya membangun cyberlaw. 

 Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam bidang 

perbankan. Trasnsaksi perbankan lebih dipermudah dengan perkembangan 

kemajuan teknologi berupa internet. Dengan internet proses transaksi dapat 

dilakukan dengan mudah dan cepat secara online. Kemajuan internet inilah yang 
                                                           
23 Nazarudin Tianotak ,2011, Urgensi cyberlaw di indonesia dalam rangka penangan Cyber crime 
disektor perbankan dalam http://paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo/ppr_iteminfo_lnk.php?id=294 
diakses 22 April 2014 
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digunakan oleh orang-orang memiiki pengetahuan lebih tentang internet untuk 

mengambil keuntungan pribadi dengan cara ilegal. 

Dalam dunia perbankan ada beberapa jenis yaitu Typo  site, 

Keylogger/keystroke  logger, Sniffing, Brute  Force  Attacking, Web  Deface:  

System Exploitation, Email  Spamming, Daniel of Service, Virus  worm,  trojan. 

Semua bentuk kejahatan tersebut tidak lain hanya untuk mencuri informasi demi 

keuntungan pribadi. 

Dalam menangani kejahatan disektor perbankan, perlu dibentuk UU dalam 

bidang cyber terutama dalam bidang perbankan. Merujuk pada Uncitral  Model  

Law yang dikeluarkan  oleh  Majelis  umum  PBB dengan  Resolusi  51/162  

tanggal  16 Desember  1996 yang bertujuan untuk menjamin keamanan dalam 

bertrasnsaksi, maka Inndonesia perlu membuat UU cyber dalam perbankan guna 

menjamin keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi disektor perbankan. 

Posisi peneliti berbeda dengan penelitian di atas, penelitian diatas hanya 

membahas mengenai perlu UU cyber dalam sektor perbankan guna mencegah 

cyber crime dalam bidang perbankan. 

Jurnal kedua yang ditulis oleh Shinta  Septiana Dewi dengan judul “Upaya 

pemerintah indonesia dalam menangani kasus Cyber crime (Studi kasus 

Cyberporn di Indonesia)24”  dalam jurnal ini menerangkan bahwa kemajuan 

teknologi internet telah merubah kondisi sosial budaya masyarakat. 

                                                           
24 Septiana Dewi , 2013, Upaya pemerintah indonesia dalam menangani kasus Cyber crime (Studi 
kasus Cyberporn di Indonesia dalam  http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2013/06/SHINTASD(EJOURNAL)%20(06-20-13-06-34-59).pdf diakses 22 April 
2014 
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Dengan mudahnya internet diakses oleh masyarakat maka tidak terlepas 

pula masyakarat dapat mengakses konten-konten yang berbau pornografi. 

American Demographics Magazine  dalam laporannya menyatakan bahwa jumlah 

situs pornografi meningkat dari 22.100 pada tahun 1997 menjadi 280.300 pada  

tahun  2000  atau  melonjak  10  kali  lebih  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun.  

Fenomena ini apabila dibiarkan akan mengakibatkan rusaknya moral 

masyarakat. Maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menangani cyberporn. 

Pemerintah dalam menangani kejahatan cyberpon ini dapat merujuk pada pada  

Resolusi  Kongres  PBB  VIII/1990  mengenai  Computer  related crimes, dengan 

payung hukum internasional tersebut Indonesia dapat melakukan penanggulangan 

cyberporn dengan lebih mudah. Selain payung hukum internasional, indonesia 

dapat melakukan upaya dalam negeri berupa pendekatan teknologi, seperti 

melakukan proteksi jaringan internet dengan melakukan pemblokiran terhadap 

situs-situs yang berkonten negati. Pendekatan kulturr dapat digunakan sebagai 

upaya pencegahan daripada upaya penanggulangan, serta pendekatan edukatif, 

dengan cara memberi pendidikan mengenai berinternet yang sehat. 

Penelitian peneliti berbeda dengan penelitian diatas. Penelitina diatas 

hanya mengupas cyberporn, sedangkan peneliti ingin mengupas mengenai cyber 

crime. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Nama/Judul Metodologi dan 
pendekatan 

Hasil 

1. Edi Sukamto/ 
“Tindakan Uni 
Eropa dalam 

- Deskriftif 
- Cyber crime,  
- Kejahatan 

-  Cyber muncul akibat 
perkembangan 
Teknologi Informasi. 
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menangani Cyber 
crime sebagai 
kejahatan 
transnasional” 

transnasional 
(Transnasional 
Organized Crime) 

- Sebagai bagian  
transnasional Crime  

- Konvensi Uni eropa 
mengenai cyber crime 
dilaksanankan tahun 
2001 sebagai menjadi 
instrumen hukum 
internasional untuk 
penanganan kejahatan 
cyber crime. 

2. Kurniawan Chandra 
Febrianto/ “Dampak 
Transnasional crime 
hacktivism carding 
terhadap human 
Security” 

- Deskriftif 
- Cyber crime, 
- Carding -

Hacktivism 
- Kejahatan 

Transnasional 
(Transnasional 
Orgnized Crime) 

- Human Security. 

Dampak Cybercime 
hacktivism-carding dapat 
mengancam Human 
Security, khusunya 
bidang ekonomi: 
- Merebaknya barang-
barang ilegal 
- Membengkaknya 
tagihan kartu kredit 
- Terblacklistnya kartu 
kredit dari indonesia.  
- E-banking dan 
maraknya perjudian 
online. 

3 Adulah tulip, 
S.H.,M.Hum, 
Nasriana, 
S.H.,M.Hum, 
Akhmad Idris, 
S.H.,M.Hum/ 
“Kerjasama 
indonesia dengan 
negara negara 
tetangga dalam dalm 
kejahatan 
transnasional” 

- Deskriftif Yuridis 
analitis 

- Kejahatan 
transnasional 

- Hukum nasional dan 
Hukum internasional 

- Kejahatan 
Transnasional telah 
menghilangkan batas-
batas negara. 

- Perjanjian bilateral 
perlu dibentuk: 
ekastradisi, nota 
kesepahaman antar 
Indonesia dengan 
filipina, selandia baru 
dan Polandia 

4 Nazarudin Tianotak/ 
“Urgensi cyberlaw 
di indonesia dalam 
rangka penangan  

- Deskiftif 
- Cyber crime 
- Cyber  Law  dan  

Urgensi  

- Cyber crime dalam 
perbankan: Typo  site, 
Keylogger/keystroke  
logger, Sniffing, Brute  
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Cyber crime disektor 
perbankan” 

UndangUndang  IT  
dan Undang-Undang 
Transfer Dana. 

Force  Attacking, Web  
Deface:  System 
Exploitation, Email  
Spamming, Daniel of 
Service, Virus  worm,  
trojan 

- Indonesia harus 
memiliki Undang-
undang mengenai 
transfer dana secara 
eletronik. 

5 Shinta  Septiana 
Dewi / “Upaya 
pemerintah 
indonesia dalam 
menangani kasus  
Cyber crime (Studi 
kasus Cyberporn di 
Indonesia)” 

- Deskriftif 
- Pemaparan cyber 

crime (cyberporn) 

- Teknoligi merubah 
kehidupan sosial 
budaya 

- Penanganan lingkup 
internasional merujuk 
Resolusi  Kongres  
PBB  VIII/1990  
mengenai  Computer  
related crime 

- Dalam lingkup 
nasional berupa 
pendekatan teknologi, 
pendekatan budaya, 
pendekatan edukatif, 
pendekatan global 

6 Saean hufron/ Upaya 
Indonesia dalam 
menangani cyber 
crime sebagai 
kejahatan 
transnasional 

deskriptif  

 

1.5. Landasan konsep 

1.5.1. Non Tradisional Security 

Pasca perang dingin isu-isu dalam hubungan internasional mengalami 

pergesaran. Saat perang dingin isu yang paling central adalah isu keamanan 
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negara. Tetapi ini mengalami perubahan yaitu lebih condoh ke isu-isu masalah 

kemanan manusia lingkungan dll. 

Nontraditional Security merupakan perluasan dari keamanan tradissional. 

Perluasan ini mencakup keamanan lingkungan, ekonomi, perdagangan , energy, 

budaya dan masalah sosial lainnya. 

Aktor-aktor baru non negara mulai bermunculan pada era globalisasi. 

Akibat dari mucul nya aktor aktor negara inilah yang turut serta menumbuhkan 

criminal-kriminal baru dalam masalah keamanan, terutama keamanan yang 

menyangkut manusia. 

Keamanan nontradisional mulai terancam dengan munculnya ancaman 

baru dari perkembangan internet, yaitu cyber crime. Kasus yang pernah 

mengancam keamanan nontradisional ini terjadi pada tahun 2012 polisi berhasil 

membekuk salah satu pelaku pembobolan kartu kredit yang telah berhasil 

membobol ratusan kartu kredit.25 

1.5.2.  Cyber crime 

Cyber crime merupakan kejahatan yang baru muncul pada era informasi. 

Kejahatan yang dilakukan tanpa harus bersentuhan atau bertemu fisik antara 

tersangka dengan korban ini akibat dari efek modernisasi dalam bidang teknologi 

informasi. Terutama teknologi informasi internet. 

                                                           
25 Andi Saputra, Pembobol Kartu Kredit/Debit Dihukum 2 Tahun Penjara, dalam 
http://news.detik.com/read/2014/04/03/111250/2544118/10/pembobol-kartu-kredit-debit-
dihukum-2-tahun-penjara 20 pril 2014 
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Dengan internet bentuk interaksi antara manusia sudah tidak bisa lagi 

dibatasi oleh batas-batas negara. Manusia dapat berinteraksi dari satu negara ke 

negara lain dalam hitungan detik saja, asalakan ada sarana internet. 

  Cyber crime menjadi ancaman serius karena mampu melakukan aksinya 

tanpa diketahui dimana sang penyerang melakukan aksinya. Para pelaku dapat 

menyembunyikan alamat IP address nya dinegara berbeda dengan negara tempat 

ia tinggal.  

Cyber crime menurut dokumen kongres PBB tentang The Prevention of 

Crime and The Treatment of Offlenderes di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di 

Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal: 26 

1. Cyber crime dalam arti sempit ( Dalam arti Sempit ) disebut kejahatan 

komputer : setiap perilaku ilegal diarahkan dengan cara operasi 

elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang 

mereka diproses. 

2. Cyber crime dalam arti luas ( Dalam Luas arti ) disebut kejahatan 

komputer terkait :setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan cara 

berhubungan dengan , korban, sistem komputer atau sistem atau jaringan 

, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal dengan menawarkan atau 

mendistribusikan informasi melalui sistem komputer atau jaringan. 

 

                                                           
26 Defenisi dan Pengertian Cyber Crime dalam 
http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DEFINISI+PENGERTIAN+DAN+JENIS-
JENIS+CYBER CRIME+BERIKUT+MODUS+OPERANDINYA&&nomorurut_artikel=353 
diakses 20 pril 2014 
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Dari kedua document diatas dapat disimpulkan bahwa cyber crime adalah 

sebagai perbuatan melawan hukum secara illegal yang dilakukan dengan memakai 

jaringan komputer sebagai alat, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun 

tidak. 

1.5.3. Pendekatan Hukum Internasional 

Hukum internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian 

besar terdiri dari: Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya 

negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya benar-benar 

ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang 

meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-

lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka 

satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu 

dan kaidah-kaidah hk tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan 

badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan 

badan non-negara tsb penting bagi masyarakat internasional. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 1.6.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data, 

menggambarkan hubungan anatara variabel yang satu dengan variabel yang 

lainnya yang diteliti kemudian menganalisa data tersebut secara rasional tanpa 

keberpihakan dan subjektifitas penulis. 
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1.6.2 Teknik Analisa Data 

Pada penelitian ini data yang diperoleh  kemudian dianalisa secara 

deskriptif, dengan metode ini maka penelitian secara umum akan menggambarkan 

atau mendeskriptifkan fenomena – fenomena yang terjadi.  

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini 

adalah melalui studi pustaka dan menggunakan sumber sumber berita yang terkait 

dengan penelitian. Data – data diperoleh dari buku-buku, artikel – artikel, skripsi, 

jornal, website dan tulisan tulisan yang terkait dengan objek penelitian. 

1.6.4  Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1  Batasan Materi  

Penelitian ini diperlukan adanya ruang lingku penelitian,tujuannya adalah 

agar pembahasan masalah berkembang kearah sasaran yang tepat dan tidak keluar 

dari kerangka permasalahan yang ditentukan. Adapun batasan materi dari 

penelitian ini adalah penulis akan mengulas mengenai hal apa saja yang menjadi 

upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan cyber crime. 

1.6.4.2 Batasan Waktu 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membatasi penelitain hanya 

memfokuskan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 
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1.7   Argumen Dasar  

Cyber crime yang merupakan kejahatan transnasional telah mengancam 

keamanan non tradiosional Indonesia sehingga pemerintah Indonesia perlu 

melakukan upaya-upaya untuk menangani kejahatan tersebut. 

Sistematika 
Penulisan BAB 

SUB-BAB / POKOK BAHASAN 

BAB I Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang 
1.2. Rumusan Masalah 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 
1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1. Manfaat Akademis 
1.3.2.2. Manfaat Praktis 

1.4. Landasan Konsep 
1.5. Landasan Konsep 

1.5.1.  Non tradisional security 
1.5.2. Cyber crime 
1.5.3. Pendekatan hukum internasional 

1.6. Metodologi Penelitian 
1.6.1.  Metode Penelitian 
1.6.2. Teknik Analisa Data 
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 
1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1. Batasan Materi 
1.6.4.2. Batasan Waktu 

1.7. Argument dasar 
BAB II PERKEMBANGAN INTERNET, INTERNETISASI DAN 

TIPOLOGI CYBER CRIME DI DUNIA 
2.1. Sejarah Singkat Komputer 
2.2. Sejarah Internet 
2.3. Perkembangan Pengguna Internet 
2.4. Era Digitalisasi dan Internetisasi Dunia 
2.5. Definisi Cyber crime 

2.5.1. Hacker  
2.5.2. Carder 
2.5.3. Defacer 
2.5.4. Spammer 
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2.6. Jenis – jenis cyber crime berdasarkan aktivitasnya 
2.6.1. Unauthorized Acces of to komputer System and 

service 
2.6.2. Illegal content 
2.6.3. Data Forgery 
2.6.4. Cyber Espionage, Sabotage and extortion 
2.6.5. Penyebaran virus 
2.6.6. Cyberstalking 
2.6.7. Carding 
2.6.8. Cybersquatting 
2.6.9. Hijacking 
2.6.10. Cyber-terorism 

2.7. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Kejahatan Dunia 
Mayantara (Cyber Crime) 
2.7.1. Dalam Bidang Politik 
2.7.2. Dalam Dunia Ekonomi 
2.7.3. Dalam Bidang Keamanan 

2.8.  Regulasi Internasional Tentang Cyber crime 
2.9. Cyber crime Sebagai kejahatan Transnasional 

BAB III DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INTERNET 
TERHADAP MUNCULNYA CYBER CRIME DI 
INDONESIA 

3.1. Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia 
3.2. Cyber crime di Indonesia 

3.2.1. Bentuk – Bentuk Cyber crime di Indonesia 
3.2.2. Kasus Cyber crime pertama kali di indonesia 
3.2.3. Dampak – Dampak Cyber crime di Indonesia 

3.3. Regulasi Tentang Cyber crime di Indonesia 
BAB IV UPAYA INDONESIA DALAM MENANGANI CYBER 

CRIME SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL 
4.1. Adopsi Regulasi Internasional Kedalam Regulasi 

Nasional Mengenai Cyber Crime 
4.2. Upaya upaya indonesia dalam menangani cyber sebagai 

kejahatan transnasional 
4.2.1. Upaya eksternal 
4.2.2. Upaya internal 

BAB V Penutup 
4.1. Kesimpulan 

 


