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BAB I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara

sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara

(borderless). Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi 

yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi 

informasinya, hal tersebut menunjukan adanya pergeseran paradigma dalam 

praksis hubungan internasioanal dimana diplomasi suatu Negara tidak hanya 

dilakukan oleh para duta besar, para diplomat serta perwakilan - perwakilan yang 

telah ditunjuk oleh Negara, melainkan dapat dilakukan oleh semua orang dalam 

berbagai aspek sosial, ekonomi, kultur.

Kemajuan teknologi yang serba digital ini juga telah membawa manusia 

kedalam dunia bisnis yang revolusioner karena dirasakan lebih mudah, cepat,dan  

murah dalam melakukan interaksi baik antara individu dengan individu , individu 

dengan NGO (Non Government Organization) 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 

1 Internet (interconnected networking) adalah kumpulan banyak sistem informasi yang saling 
berhubungan yang mengirimkan data melalui jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel di 
seluruh dunia. Biasanya disebut sebagai''jaringan komputer,''sistem informasi dapat link lebar 
jangkauan dan berbagai jenis lainnya komputer dan teknologi informasi (TI) perangkat Internet 
memungkinkan jaringan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain dan menciptakan sistem 
komputer berbasis informasi global (McQuade, Samuel C., 2009  Encyclopedia of Cybercrime hal 
101)
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dengan internet dan cyberspace. Namun, walaupun perkembangan dunia internet 

membawa dampak positif yang  menguntungkan bagi kita, meskinya kita juga 

tidak bisa mengabaikan dampak negative yang akan kita rasakan dengan adanya 

perkembangan internet tersebut. Salah satunya adalah kejahatan di dunia cyber 

atau yang lebih kita kenal dengan cybercrime2

Pemetakan dunia secara teritori, hukum, dan kedaulatan menjadi sangat 

rawan bersinggungan dengan setiap aktifitas cybercrime. Globalisasi yang 

awalnya dipandang sebagai kemudahan, kemajuan, dan ide yang di agung-

agungkan menjadi masa depan dunia, justru menjadi ancaman baru masyarakat 

global itu sendiri. Pada level yang lebih tinggi, potensi ancaman oleh aktifitas 

cybercrime cukup mengusik stabilitas sistem teknologi yang di adopsi oleh 

Negara untuk memudahkan sistem birokrasi dan pelaksanaan program-program 

kenegaraan tanpa harus mengalami ketertinggalan oleh pertumbuhan dunia global 

yang sangat cepat. Sikap sentimen individu atau kelompok yang agresif terhadap 

Negara terkadang menjadi pemicu timbulnya kasus-kasus pembobolan terhadap 

sistem teknologi, terutama yang memanfaatkan jaringan internet sebagai 

medianya. Hal tersebut tentunya menciptakan instabilitas dalam sebuah Negara

dan sangat berpotensi menjadi ancaman3.

Munculnya bentuk kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas batas 

(transnasional) tetapi juga berwujud dalam tindakan-tindakan virtual ini telah 

2 To answer the simple question of what is computer crime, or computerrelated crime, or 
cybercrime, it is necessary to understand the different types or classifications of crimes that can 
be linked to computers. For example, hacking into a long-distance telephone service to enjoy free 
telephone calls is a type of computer-related crime (fraud or theft by computer manipulation), and 
pirating software is another . (James R. Richards Transnational Criminal Organizations, 
Cybercrime & Money Laundering.Florida. Hal- 87)

3 Lihat Kirshner, Jonathan., 2006. Globalizatiton and National Security. New York (hal 1-2)
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menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat Hukum 

Internasional baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional 

dalam mengatasi kasus-kasus Cybercrime. Uni Eropa sebagai organisasi 

supranasional yang beranggotakan 27 negara merupakan organisasi yang unik 

karena anggota-anggotanya masih tetap menjadi Negara Negara yang berdaulat 

yang independen akan tetapi mereka menggabungkan kedaulatannya dan dengan 

demikian mereka memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar 

terhadap dunia internasional.

Konvensi tentang Kejahatan cyber (Convention on Cybercrime) 2001 

yang digagas oleh Uni Eropa di Budapest, Hongaria, yang kemudian di 

masukkan dalam European Treaty Series dengan Nomor 1854 merupakan 

Instrumen Hukum Internasional publik yang mengatur masalah Kejahatan cyber 

yang saat ini paling banyak mendapat perhatian.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas ada permasalahan yang cukup menarik yang 

membuat penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut yaitu tentang 

bagaimana tindakan Uni Eropa dalam menangani cybercrime sebagai 

kejahatan transnasional “

1.3 TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang Upaya Uni Eropa dalam 

menangani cybercrime sebagai kejahatan transnasional peneliti akan 

menjelaskan terlebih dahulu tentang  globalisasi dan keamanan nasional yang 

telah dilakukan oleh Jonathan Kirshner disini dalam buknya Globalization and 

4Konvensi Uni Eropa tentang cybercrime dalam 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ENG diakses tanggal 07 
Juni 2010
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National Security beliau mengatakan bahwa globalisasi adalah singkatan untuk 

berbagai fenomena yang berasal dari kekuatan-kekuatan terorganisir dan tanpa 

kewarganegaraan, tetapi yang menghasilkan tekanan yang dirasakan oleh negara. 

Penting untuk dicatat bahwa dalam penggunaan ini, globalisasi bukan hanya 

suatu bentuk ekstrim "saling ketergantungan", yang menyangkut konsekuensi-

konsekuensi politis hubungan antara dua (atau lebih) Negara, globalisasi juga 

adalah sinonim untuk subnasional, transnasional, regional, atau supranasional 

bentuk organisasi politik. 

Disamping itu Samuel C McQuade dalam bukunya Encyclopedia of 

Cybercrime mengatakan bahwa kejahatan didunia maya dapat dilakukan dari 

suatu tempat yang menawarkan konektivitas internet, akibatnya tidak seperti 

penipuan atau pencurian tradisional, karena dalam  tindak kejahatan ini pelaku 

tidak mendatangi langsung si korban, mereka selalu tidak dapat diketahui 

keberadaannya, bersembunyi dalam batas batas yang tak terbatas di dunia maya, 

hingga lama setelah kejahatan itu terjadi. Jadi inilah keunikan dari cybercrime

sebagai kejahatan transnasional yang menjadikan peneliti ingin mengetahui lebih 

tentang cybercrime.

Pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini khususnya melalui media 

internet telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai kehidupan 

masayarakat  khususnya dalam e-commerce5. E-commerce merupakan hasil dari 

perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang dapat melakukan 

5E-commerce dapat diartikan sebagai suatu transakai komersial melalui jaringan komunikasi yang 
dapat berupa fax, email, telegram, telex, EDI, dan saran elektronik lainnya yang meliputi kegiatan 
tukar menukar informasi (information sharing), iklan (advertising), pemasaran (marketing), 
konrak dan kegiatan perbankan melaui internet (e-banking). Dikutip dari Shinta Dewi cyberlaw 
perlindungan privasi atas informasi pribadi dalam ecommerce menurut hukum internasional hal 
59
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transaksi dengan menggunakan jaringan internet yang digunakan baik oleh 

Negara maju maupun Negara berkembang, akan tetapi pada waktu yang sama 

telah menimbulkan permasalahan hukum. 

Salah satu persoalan hukum yang muncul yaitu yang berkaitan dengan 

privasi, berkat kemajuan teknologi inilah informasi pribadi seseorang dapat 

dengan mudah diakses, disimpan, dialihkan dan disebarluaskan kepada pihak lain 

secara cepat tanpa ijin atau sepengatahuan pemilik informasi. Inilah yang 

menjadikan cybercrime sebagai salah satu masalah yang harus ditangani secara 

serius oleh Negara yaitu salah satunya dengan melakukan perjanjian antar 

Negara. Oleh karena itu penulis ingin membahas lebih tentang Uni Eropa sebagai 

salah satu penggagas konvensi tentang kejahatan mayantara yang kemudian di 

masukkan dalam European Treaty Series dengan Nomor 185, dan menjadi 

intstrumen hukum internasional.

1.4 LANDASAN KONSEP

1.4.1 NON TRADISIONAL SECURITY

Pada era pasca Perang Dingin, tema-tema ideologis dalam hubungan 

internasional menyurut. Sebagai gantinya muncul isu-isu baru yang menjadi 

praksis hubungan internasional seperti hak asasi manusia, politik-ekonomi, 

lingkungan hidup dan demokratisasi, sebagai salah satu indikator yang 

menentukan hubungan internasional sehingga muncul nya aktor baru dalam 

hubungan internasional selain Negara. Munculnya isu baru seringkali disebut 

sebagai isu keamanan non tradisional6 (non traditional security) yang 

berkarakter pada munculnya aktor aktor baru dalam praksis hubungan 

6Pendekatan non tradisional dengan focus pada keamanan ekonomi dan perdagangan, lingkungan, 
energy budaya, dan masalah sosial lainnya.
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internasional selain Negara.

Aktor-aktor baru selain negara ini muncul terutama sebagai dampak dari 

globalisasi dan berbagai macam aspek-aspeknya yang memungkinkan 

kemudahan pergerakan baik itu individu atau kelompok yang dapat mengancam 

keamanan nasional maupun internasional sehingga meningkatkan peranan 

mereka dalam praksis hubungan internasional. Oleh  karena itu cybercrime 

sebagai salah satu aktor baru dalam praksis hubungan internasional yang 

kegiatannya dapat mengancam keamanan nasional suatu Negara. 

Salah satu contoh kasus ancaman cyber attack pernah dialami oleh 

Indonesia dan Malaysia, ketika memanasnya krisis Ambalat. Konflik antara

Indonesia dan Malaysia tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga terjadi di 

dunia maya. Sebanyak 294 situs resmi milik Malaysia atau bahkan jumlahnya 

bisa lebih berhasil di rusak oleh hacker Indonesia7. Serangan hacker Indonesia 

terhadap situs-situs resmi milik Malaysia merupakan bentuk reaksi terhadap 

krisis Ambalat yang terjadi pada saat itu.

Dampak serangan hacker terhadap situs-situs penting milik Malaysia 

tersebut membuat Malaysia mengalami kerugian yang ditaksir hingga Rp 7.5 

triliun, karena situs yang berhasil dilumpuhkan adalah situs pemerintahan, situs 

lembaga pendidikan, situs perusahaan, trading dan masih banyak lagi jenis-jenis 

situs komersial yang menggunakan instrument internet sebagai media transaksi8, 

ancaman terhadap Negara dalam bentuk tindakan virtual inilah yang menjadikan 

7Jumlah situs Malaysia yang dirusak hacker dalam 
http://www.trigonalworld.com/2010/09/perang-dunia-maya-indonesia-malaysia.html diakses 10 
maret 2011
8Kerugian pemerintah Malaysia akibat serangan hacker Indonesia dalam 
http://solusi.crazy4us.com/t869-malaysia-rugi-rp-75-triliun-akibat-serangan-hacker-indonesia
diakses 10 maret 2011
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munculnya actor baru dalam praksis hubungan internasional.

1.4.2 CYBERCRIME

Kejahatan dunia maya merupakan isu baru dalam hubungan international 

dimana kejahtan dunia maya mempunyai karakteristik dalam melakukan aksinya 

dibandingkan dengan kejahatan kejahatan pada umumnya, karena pelaku 

kejahatan ini tidak perlu mendatangi langsung si korban seperti kejahatan 

tradisional pada umumnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan 

informasi kejahatan dunia maya semakin marak terjadi baik modus operandi 

maupun motifnya. 

Motif dan modus operandi yang bersifat lintas batas Negara ini dapat 

mengancam keamanan dan kestabilan suatu Negara, karena hampir semua 

kegiatan birokrasi yang dilakukan oleh Negara maupun non Negara 

menggunakan teknologi yang berbasis pada komputer dan internet. 

Selama ini Amerika Serikat boleh membanggakan industry %jataan.

Namun untuk pertahanan cyber, Negara adi kuasa tersebut masih juga kewalahan

menangani serbuan para hacker, apalagi dengan serbuan hacker nasionalis China. 

Beberapa tahun yang lalu saat situs gedung putih yang merupakan symbol 

pemerintahan mendapat serangan oleh para hacker. Situs tersebut mulai 

mengeluarkan pesan error pada jam 8 pagi, siangnya harinya whitehouse.gov 

benar benar mati total, akibat serangan yang disebut destribed denial-of-service 

(DDoS)9. Serangan terhadap situs white house ini jelas sekali bahwa para pelaku 

cybercrime dapat menyerang siapa saja, sasarannya tidak hanya pada level 

individu tetapi sudah masuk pada level Negara. 

9Serangan hacker China ke Amerika http://id.shvoong.com/exact-sciences/1896923-pahlawan-
hacker-wanita-china-lumpuhkan/ diakses 10 maret 2011
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1.4.3 PENDEKATAN HUKUM INTERNASIONAL 

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari 

peraturan dan ketentuan ketentuan yang dibuat untuk mengatur hubungan antara 

Negara Negara dan subyek hukum lainnya10 dalam kehidupan masyarakat 

internasional. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat pesat dan berkembanganya aktor-aktor dalam hubungan internasional 

menyebabkan ruang lingkup hukum internasioal menjadi luas, oleh karena itu 

hukum internasional tidak lagi semata mata merupakan hukum antar Negara akan 

tetapi hukum internasional juga di berlakukan terhadap individu-individu dalam 

hubungannya dengan Negara. Akan tetapi dalam masyarakat internasional 

Negara tetap memainkan peran utama terhadap keseluruhan system hukum 

internasional.11

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi maka informasi 

pribadi seseorang dapat diakses, disimpan, dimanipulasi dan disebarkan secara 

cepat dalam jumlah banyak. Fenomena tersebut telah menimbulkan kekhawatiran 

banyak pihak, karena melalui kemajuan teknologi informasi seseorang dapat 

disebarkan dan diketahui oleh orang lain dan hal tersebut telah melanggar privasi 

seseorang, dimana privasi telah diatur di dalam beberapa instrument 

internasional12.

Dalam pengertian umum, terminologi convention juga mencakup 

10 Seperti organisasi internasional, kelompok kelompok supransional, gerakan pembebasan 
nasional (Broer Mauna , Hukum Internasioanal Pengertian dan Peranan Dalam Era Dinamika 
Global edisi ke-2,2005, PT.Alumni, Bandung)
11 ibid
12 OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 
Data 1980 merupakan instrument internasional pertama yang mengatur tentang privasi atas data 
pribadi berupa suatu guidelines yang merupakan rekomendasi bagi Negara-negara dalam 
membuat pengaturan cara mengakses, mengelola dan menyebarkan data pribadi.  Shinta Dewi loc 
cit.  hal 77
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pengertian perjanjian internasional secara umum. Dalam kaitan ini, pasal 38 

Satuta Mahkamah Internasional menggunakan istilah internastional conventions

sebagai salah satu sumber hukum internasional hal ini menjadikan konvensi 

menduduki tempat paling tinggi dalam urutan perjanjian internasional13, oleh 

karena itu konvensi Uni Eropa tentang cybercrime yang diadakan di Budhapest, 

Hungaria pada tahun 2001 merupukan intstrument hukum internasional yang saat 

ini banyak mendapat banyak perhatian dikarenakan isi dari konvensi ini yang 

mencakup istilah kejahatan cybercrime, penanganan dan kerjasama internasional 

dalam menangani cybercrime.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu 

variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Pendapat lain 

mengatakan bahwa, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada, yaitu 

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat peneletian ini dilakukan. Jadi 

tujuan peneltian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.

1.5.2 Tingkat Analisa

Jenis analisa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

kelompok individu. Dimana kelompok individu akan mempengaruhi Negara pada 

13 Broer Mauna, op cit hal 91
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kebijakan-kebijakan luar negerinya yaitu Uni Eropa dalam menangani 

cybercrime sebagai kejahatan transnasional.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan metode 

dokumentasai yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, buku, surat kabar, website dan lain sebagainya yang 

diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang 

peneliti teliti. Data mengenai penelitian ini bersumber dari  perpustakaan pusat 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Lab HI UMM, dan website yang 

terkait dengan topik dalam penulisan skripsi ini.

1.5.4 Teknik Analisa Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif baik dari buku, 

jurnal, artikel, dan website resmi. Penjelasan akan berdasarkan fakta-fakta dan 

data yang diperoleh. Adapun data angka statistic hanya digunakan sebagai 

penunjang fakta yang ditemukan.

1.5.5 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam peneletian ini dalah data sekunder, yaitu 

data yang didapat dari orang atau instansi lain. Data sekunder cenderung siap 

pakai, dalam artian siap diolah dan di analisis oleh peneliti. Data tersebut dapat 

diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, kliping dari berbagai Koran dan majalah, data 

yang dapat dipertanggung jawbkan dari internet.

1.5.6 Metode Penulisan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. 

Dimana peneleti akan menggambarakan suatu kondisi umum lalu memaparkan 



11

secara khusus pengaruh dari permasalahan yang lebih dahulu digambarkan 

tersebut. 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini natinya akan mempunyai sistematika sebagai berikut:

 Bab I : dalam bab I akan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan 

masalah, tujuan penelitian, landasan konsep, serta metode penelitian yang 

berisi tentang pengumpulan dan analisa data.

 Bab II pemaparan data-data mengenai cybercrime yang terkait dengan 

topik yang akan diteliti, sejarah singkat computer dan internet yang 

merupakan alat untuk melakukan cybercrime dan berbagai modus 

operandi dari cybercrime.

 Bab III dalam bab III peneliti akan menjelaskan bagaimana upaya Uni 

Eropa menangani cybercrime sebagai kejahatan transnasional. Disini akan 

dijelaskan permasalahan hukum dalam pemanfaatan teknologi sehingga 

menjadikan permasalahan yang serius yang penanganannya harus dengan 

kerjasama antar Negara.

 Bab IV berisikan penutup yang berisi pemahaman penulis atas 

pemaparan yang telah dilakukan tentang upaya Uni Eropa dalam 

menangani cybercrime sebagai kejahatan transnasional


