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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi pada saat ini mengalami perkembangan yang semakin 

canggih dan pesat. Terbentuknya teknologi informasi berdasarkan kebutuhan 

manusia yang menginginkan segala urusan menjadi lebih cepat dan efisien 

sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Teknologi dan Informasi memiliki 

pengertian dan peranan yang berbeda tetapi kedua hal tersebut tidak dapat 

dipisahkan. Teknologi merupakan tempat atau wadah untuk mengumpulkan 

informasi-informasi yang telah dikelola sehingga informasi tersebut dapat 

diterima  oleh manusia. Wujud dari teknologi adalah perangkat-perangkat canggih 

dan rumit yang dapat membantu mempermudah kegiatan manusia seperti 

komputer,handphone dan juga tablet.Informasi merupakan kumpulan data-data 

yang telah diproses dan diolah sehingga menghasilkan suatu fungsi nilai. Menurut 

Edmon Makarim:  

informasi adalah suatu data(yakni mencakup semua fakta yang 

direpresentasikan sebagai input baik dalam bentuk untaian 

kata(teks),angka (numerik),gambar pencitraan (images),suara 

(voices),ataupun gerak (sensor).yang telah diproses ataupun mengalami 

perubahan bentuk atau pertambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih 

berarti sesuai dengan konteksnya.
1
 

Perubahan manusia dan gejala sosial merupakan faktor utama penentu 

perkembangan teknologi informasi.Pola perilaku manusia yang pada awalnya 

hanya bersifat terbatas dan statis terhadap informasi,menimbulkan pemikiran-

                                                           
1
 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h.30. 

1 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSKAN 
SITUS INTERNET NEGARA

FITRIANSYAH ANDIKA PUTRA



2 
 

 
 

pemikiran untuk menciptakan teknologi yang dapat digunakan secara luas dan 

tidak terbatas.Pemikiran tersebut dimulai dari diciptakannya mesin komputer 

generasi pertama sekitar tahun 1946 oleh ENIAC yang masih sederhana sampai 

diciptakannya komputer generasi kelima sekitar tahun 1985 oleh Joshepson 

Junction yang lebih canggih.Perkembangan komputer telah menciptakan 

penemuan baru dalam lingkup penyebaran informasi yakni jaringan teknologi 

komputer atau biasa disebut dengan Internet. “Internet merupakan jaringan yang 

dibentuk dari kerja sama jaringan-jaringan komputer yang saling 

terhubung/terkoneksi”.
2

Pengembangan internet dimulai dari Pengembangan 

jaringan teknologi Komputer Advance Research Projects Agency Network 

(ARPANET) yang digunakan untuk kepentingan  Militer Amerika Serikat pada 

tahun 1960 yang berfungsi sebagai sistem jaringan.Pembentukan ARPA tidak 

hanya untuk kepentingan militer tetapi untuk kepentingan penelitian yang bersifat 

Akademis sehingga dari penelitian tersebut terciptalah jaringan komputer yang 

lebih luas yaitu World Wide Web (WWW)/WEB dan Email.Di dalam Jaringan-

jaringan internet terdapat tempat yang berisi pesan-pesan  yang berbentuk kode-

kode yang digunakan menghasilkan suatu tulisan di Internet.Tempat atau ruang di 

dalam internet di sebut dengan situs.Sedangkan alat yang digunakan untuk 

menrjemahkannya disebut dengan Encryption.Pengetian situs menurut KBBI 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah:”tempat yang tersedia untuk kambing 

suatu inkripsi”
3

.Pengertian Inkripsi atau Encryption Menurut Sutan remy 

Syahdeini adalah:”Proses untuk membuat informasi menjadi tidak dapat dipahami 
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(unintelligible) bagi Pembaca yang tidak berwenang.”
4
 Maksud dari enkripsi 

adalah Informasi yang berupa kode-kode di dalam sebuah internet akan 

diterjemahkan menjadi suatu tulisan sehingga tulisan tersebut dapat dibaca di 

dalam internet.Kode-kode tersebut hanya dapat dibaca oleh pembuat kode 

tersebut.    

Penggunaan internet dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi khusus 

untuk menghubungkan antara komputer dan internet.Contoh aplikasi tersebut 

adalah Internet Explorer,Mozilla Firefox,Opera Mini,dan yang terbaru Google 

Chrome.Penggunaan komputer dan Internet menciptakan dunia atau ruang baru 

dalam bertukar infomasi dan komunikasi.Ruang baru yang terbentuk dari 

penggunaan tersebut dinamakan cyberspace atau dunia virtual.Ada banyak 

pengertian atau istilah yang digunakan untuk mendefinisikan tentang cyber 

space.menurut Sutan Remy Syahdeini  pengertian “Virtual World atau Cyber 

World atau Cyberspace adalah dunia atau ruang tempat tempat beroperasinya 

kegiatan atau kehidupan internet.”
5
 Sedangkan pengertian cyberspace menurut 

Bruce Sterling adalah: 

Cyberspace is the “place”where a telephone conversation appears to occur.Not 

inside your actual phone,the plastic device on your desk.Not inside the others 

person,s phone,in some other city.THE PLACE BEETWEEN the phones.The 

infidite  place OUT THERE,Where the two of you ,two humans beings,actually 

meetand communicate.                                                                                    

(Ruang siber adalah “ruang”tempat berlangsungnya percakapan jarak 

jauh(percakapan telepon).bukan di dalam telepon milik orang lain,dikota 
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lainnya.Ruang yang berada di antara kedua telepon tersebut.Ruang yang tidak 

terwujud di luar sana,tempat dimana dua orang secara aktual akan bertemu dan 

berkomunikasi.
6
 

Pengertian tentang cyberspace banyak menimbulkan banyak pertentangan 

definisi diantara para ahli.Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai 

penggunaan kata cyberspace.Salah satu ahli yang berpendapat penggunaan istilah 

cyber space kurang tepat adalah Sutan remy Syahdeini yaitu: 

Sekalipun saya tidak menentang penggunaan istilah dunia maya ,tetapi saya lebh 

menyukai untuk menggunakan istilah dunia virtual sebagai terjemahan dari virtual 

world tersebut.Disebut virtual World oleh karena dunia tersebut tidak seperti 

dunia di mana kita hidup dan melakukan kegiatan.Dunia di mana kita hidup 

bersifat physical (fisik),sedangkan virtual World atau dunia virtual bersifat non-

physical (non fisik).Oleh karena semua yang berkaitan dengan komputer diberi 

keterangan dengan sebutan cyber maka virtual world sering disebut pula 

cyberspace.
7
 

komputer dan internet sebagai sarana komunikasi dan informasi membawa 

dampak yang begitu luas kepada manusia yaitu dampak baik dan dampak 

buruk.Dampak-dampak tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia yang 

menginginkan segala kebutuhannya terpenuhi.Terdapat Keuntungan dan manfaat 

dari penggunaan komputer dan internet.Pertama tidak terbatasnya ruang dan 

waktu dalam melakukan aktivitas contoh yaitu melakukan percakapan dengan 

teman jauh dengan menggunakan aplikasi jejaring sosial,melakukan kegiatan 

mengirim berita kepada orang lain melalui email,melakukan kegiatan video call 

dengan orang yang jauh. kedua yaitu memudahkan proses transaksi pembayaran 

                                                           
6
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contoh yaitu melakukan kegiatan transaksi transfer antar bank,melakukan 

pembayaran dalam kegiatan jual beli,melakukan aktivitas pembayaran melalui 

kartu kredit.ketiga lebih efisien dan proses lebih cepat contohnya dalam 

melakukan pembayaran pada saat berbelanja hanya diperlukan sebuah kartu kredit 

tanpa harus mengeluarkan uang secara tunai.keempat sebagai sarana promosi 

contoh yaitu Pada saat memiliki usaha kita dapat mempromosikan barang usaha 

kita di dalam internet agar para konsumen yang jaraknya jauh dapat mengetahui 

barang usaha yang kita jual. 

Selain dampak baik dari penggunaan komputer dan internet bagi manusia 

terdapat sisi buruk yang ditimbulkan dari penggunaan komputer dan 

internet.Dampak buruk tersebut adalah terciptanya tindak pidana dan kejahatan 

dalam komputer yang disebut dengan cybercrime.Banyak pandangan mengenai 

istilah kejahatan komputer yang digunakan oleh para ahli.Menurut Widodo 

Cybercrime adalah ”Aktivitas seseorang,sekelompok orang,badan hukum yang 

menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan,dan komputer 

sebagai sarana kejahatan”.
8

 Istilah mengenai tindak pidana dan kejahatan 

komputer belum mendapatkan istilah yang tepat untuk digunakan sebagai suatu 

kesamaan istilah tetapi pengertian tersebut memiliki kesamaan dalam 

merumuskan suatu tindak pidana dan kejahatan komputer. Terdapat perbedaaan 

mengenai pengertian tindak pidana komputer dan kejahatan komputer.Tindak 

pidana komputer adalah suatu perbuatan jahat yang dilakukan dengan cara 

menggunakan komputer  sebagai alat dan sarana tetapi perbuatan tersebut telah 
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diatur di dalam undang-undang.sedangkan kejahatan komputer adalah perbuatan 

jahat yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer sebagai alat dan sarana 

tetapi perbuatan jahat tersebut belum diatur di dalam perundang-undangan. 

Berdasarkan pengertian diatas Maka Tindak pidana komputer dan 

Kejahatan Komputer dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Definisi yang luas: kejahatan dan tindak pidana komputer adalah kejahatan dan 

tindak pidana baik yang dilakukan oleh pelakunya terhadap sistem komputer 

sebagai sasarannya dengan atau tanpa menggunakan komputer sebagai alatnya 

terhadap apapun yang menjadi sasarannya.Definisi yang sempit: kejahatan dan 

tindak pidana komputer adalah kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh 

pelakunya dengan menggunakan komputer sebagai alat terhadap apapun yang 

menjadi sasarannya.
9
 

 Ada beberapa ciri-ciri untuk membedakan kejahatan komputer dengan 

kejahatan tradisional.perbedaan ciri-ciri tersebut adalah Pertama kejahatan murni 

komputer dilakukan dengan cara melewati dunia maya atau cyberspace untuk 

melakukan suatu kejahatan sedangkan kejahatan tradisional dilakukan dengan 

cara berhadapan secara langsung tanpa dilakukan dengan suatu perantara,Kedua  

kejahatan tradisonal dapat dilakukan dengan jumlah orang yang terbatas 

sedangkan kejahatan murni dapat dilakukan dengan jumlah yang tidak terbatas 

dan dapat dilakukan secara serentak,Ketiga kejahatan murni memiliki metode dan 

cara kerja yang berbeda dengan kejahatan tradisional.kejahatan murni 

menggunakan komputer dan program komputer sebagai sarana untuk melakukan 
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kejahatan sedangkan kejahatan tradisonal melakukan suatu kejahatan dengan cara 

yang telah ada pada umumnya.
10

 

 Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer dapat 

berkembang. Kejahatan tersebut sebenarnya tidak dapat terlepas dari 

perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kemudahan dalam 

menggunakan teknologi itu sendiri,tetapi faktor-faktor lain yang menyebabkan 

terjadinya kejahatan komputer yang pertama adalah murahnya harga untuk 

membeli komputer sehingga semua orang dapat menggunakan internet.Kedua 

yaitu tersedianya mendapatkan akses sinyal dan jaringan internet yang tersebar di 

tempat umum dan layanan untuk mendapatkan akses gratis internet.Ketiga yaitu 

mudahnya untuk mendapatkan informasi dan juga komunikasi yang berhubungan 

dengan tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan internet atau 

komputer.Keempat yaitu tidak terdaftarnya pelaku pengguna jasa internet 

sehingga menyebabkan aparat penegak hukum untuk mencari bukti.
11

 

 Ada banyak macam tindak pidana yang dilakukan dengan media komputer 

dan internet dalam dunia Cyberspace.Tindak pidana tersebut ada yang telah diatur 

di dalam perundang-undangan maupun belum diatur didalam perundang-

undangan.Beberapa jenis tindak pidana cyber yang telah diatur terdapat di dalam 

pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi 

Elektronik yaitu Pertama mengenai cyberponography yakni Suatu perbuatan 

tindak pidana yang memiliki muatan melanggar asusila contohnya menyebarkan 
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  Kejahatan Komputer Versus Kejahatan Tradisional Sutan Remy Syahdeini Kejahatan & 
Tindak Pidana Komputer,Pustaka Utama Grafiti,2009,h.44 - 46 
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video porno dan menyebarkan foto-foto asusila.Tindak pidana yang kedua adalah 

judi online yakni Suatu perbuatan tindak pidana yang memiliki muatan perjudian 

contohnya judi kartu online pada situs jejaring sosial dan judi bola online.Tindak 

pidana yang ketiga adalah penghinaan yakni perbuatan tindak pidana yang 

memiliki unsur-unsur untuk melakukan suatu pencemaran nama baik atau 

penghinaan yang dilakukan oleh sesorang yang ditujukan kepada pihak pihak lain 

contohnya adalah kasus Prita Mulyasari melawan rumah sakit OMNI 

Internasional.Keempat yaitu tindak pidana yang memiliki muatan pemerasan atau 

pengancaman. 

 Berdasarkan Penjelasan Sutan Remmy mengenai definisi tindak pidana 

komputer dan kejahatan komputer,maka kejahatan dan tindak pidana komputer 

dapat dibagi kedalam kategori sebagai berikut:
12

 

1. Kejahatan dan tindak pidana komputer dengan Sistem Komputer sebagai 

sasarannya. 

2. Kejahatan dan tindak pidana komputer dengan komputer sebagai sarana 

yang terdiri atas: 

a. Kejahatan dan tindak pidan komputer terhadap harta kekayaan 

b. Kejahatan dan tindak pidana komputer menyangkut identitas 

c. Kejahatan dan tindak pidan komputer menggangu privasi 

d. Kejahatan dan tindak pidan komputer mengusik sistem komputer 

e. Kejahatan dan tindak pidana komputer terhadap kepentingan umum  
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Contoh Kejahatan dan tindak pidana komputer dengan sistem komputer 

sebagai sasarannya adalah pencurian sistem data yang telah dimiliki oleh sebuah 

perusahaan.Data tersebut merupakan data yang telah memiliki hak paten oleh 

perusahaan tersebut.  

Ada beberapa Contooh kejahatan dan tindak pidana komputer  dengan 

komputer sebagai sarana.Contoh yang pertama adalah Cyberterorism dan 

carding.kejahatan cyberterorism merupakan salah satu kejahatan dan tindak 

pidana yang termasuk di dalam kategori kejahatan terhadap privasi. 

Cyberterorism adalah yaitu suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh 

para pelaku teroris dengan menggunakan komputer sebagai sarana menjalankan 

aksi terornya sedangkan carding adalah salah satu kejahatan dan tindak pidana 

yang termasuk kategori kejahatan menyangkut identitas. “Carding merupakan 

salah satu bentuk dari pencurian (theft) dan kecurangan (fraud) di dunia internet 

yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit(credit card) 

curian atau kartu kredit palsu yang dibuatnya sendiri.”
13

  

 Contoh Kejahatan kedua Merupakan jenis kejahatan dan tindak pidana 

komputer mengusik sistem komputer.Contoh yang pertama adalah 

hacking.Menurut United State Criminal Law hacking adalah: 

 Regardless of what a defendant does after gaining unauthorized access,the 

access it self may constitute a criminal offence under united state of federal or 

legislation if the defendant(i)Gains access by false pretence,such as by using 

another password or a falsepassword to gain access,(ii) Gains access for purpose 
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 Sutan Remy Syahdeini,Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, 
Jakarta,h.82. 
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of committing a criminal act,such as theaft,often regardless of wheter to goal is 

actually achieve or (iii) Gains access by improper means,Such as wiretapping.
14

 

Kejahatan yang kedua adalah virus yakni suatu” program komputer yang 

dapat menggandakan dirinya sendiri dan menulari suatu komputer tanpa izin atau 

tanpa sepengetahuan pengguna atau pemilik komputer yang bersangkutan”.
15

 

.Kejahatan yang ketiga adalah Logic Bomb yakni “Program yang ditanamkan 

dengan diam-diam atau dengan sengaja dan diranceng untuk “Meledak” apabila 

terjadi peristiwa tertentu atau tanggal dan waktu tertentu tiba waktunya”.
16

 

Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam kategori negara yang 

sedang berkembang memang sangat terlambat dalam hal mengikuti 

perkembangan teknologi dan informasi.”Hal ini tidak terlepas dari strategi 

pengembangan teknologi yang tidak tepat karena mengabaikan riset sains dan 

teknologi.Akibatnya transfer teknologi dari negara industri maju tidak diikuti 

dengan penguasaan terhadap hal itu sendiri yang mengantarkan Indonesia kepada 

negara yang tidak mempunyai basis teknologi”.
17

 “Keterlambatan ini dapat 

membawa dampak jika terjadi kejahatan cybercrime  tidak ada dan penegak 

hukum merasa kesulitan karena tidak ada pedoman dalam menindak para pelaku 

perbuatan tersebut.
18

”  

Pengaturan mengenai keberhasilan penerapan hukum cyber dapat di 

pengaruhi oleh sistem dan budaya hukum di suatu negara. Sistem  yang berada di 

                                                           
14

 M.D.Scoot,Computer Law,New York:John Willey,1985,para.8.5 
15

 Sutan Remy Syahdeini,Kejahatan & Tindak Pidana Komputer,Pustaka Utama 
Grafiti,Jakarta,h.144.  

16
  ibid,h.159 

17
. Nur Khalimatus Sa’diyah”Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”,Perspektif,No.2,Mei 2012,h.82. 
18

.ibid  
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dalam negara common law maupun continental law memiliki sistem yang lebih 

spesifik dan dan latar belakang pengaturan mengenai regulasi. ”Akibatnya kita 

sering melakukan’lompatan katak’dalam pembuatan regulasi yang kita butuhkan 

dengan mengadopsi ketentuan hukum yang ada di luar negeri, tanpa memandang 

landasan filosofis, sosiologis, budaya dalam pembuatan kebijakan tersebut. 

Akibatnya suatu peraturan tidak akan efektif dalam keberlakuannya.”
19

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka dapat ditarik rumusan-

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah perbuatan pelaku perusakan situs internet negara dapat 

dikualifikasikan Tindak pidana? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan 

situs internet negara? 

1.3 Tujuan Penulisan 

a. Memberikan pemahaman pengertian mengenai kualifikasi perusakan situs 

internet negara telah sesuai dengan hukum pidana. 

b. Memahami bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan situs 

internet negara serta hukuman yang dapat diterapkan dalam permasalahan 

tindak pidana cybercrime. 
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 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika,RajaGrafindo Pers,Jakarta, h.387.  
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1.4 Metode Penelitian 

Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah bersifat normatif. 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran logis yang bersifat preskriptif yakni 

penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dikembangkan berdasarkan kasus dan kondisi lapangan. 

Pendekatan Masalah 

a) Pendekatan perundang-undangan(statue approach),yakni pendekatan 

dengan menyesuaikan antara perundang-undangan yang berlaku dengan 

isu hukum yang sedang dihadapi. 

b) Pendekatan konseptual(conceptual approach),yakni pendekatan yang 

berasal dari doktrin maupun pandangan yang berkembang dalam ilmu 

hukum.konsep yang dikaji berdasarkan teori-teori dari para sarjana atau 

para ahli di bidang hukum. 

c) Pendekatan studi kasus,yakni Pendekatan dengan melakukan kajian pada 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang belum 

mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap . 

Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer 
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