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ABSTRAKSI 

CYBER ESPIONAGE 
 Perkembangan teknologi informasi1 dan telekomunikasi2 yang tanpa batas 

(borderless) pada era global telah mengubah perilaku masyarakat maupun 
peradaban manusia. Perubahan tersebut secara signifikan terjadi dalam berbagai 
bidang kehidupan baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. 

 Sejalan dengan kemajuan teknologi informatika yang sedemikian pesat, 
melahirkan internet sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan umat manusia. 
Internet yang didefinisikan oleh The U.S. Supreme Court sebagai “ international 
network of interconnected komputers”3 telah menghadirkan kemudahan-
kemudahan bagi setiap orang, bukan saja untuk sekedar berkomunikasi tapi juga 
melakukan transaksi bisnis dimana saja dan kapan saja. Perkembangan teknologi 
informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan 
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, 
sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum karena ternyata dalam 
perkembangannya, internet tersebut membawa sisi negatif, dengan membuka 
tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap 
tidak mungkin terjadi.  Hal inilah yang akhirnya melahirkan modus-modus 
kejahatan baru di bidang cyber yang terkenal dengan sebutan cyber crime. 

 Jenis cyber crime yang dirasa membahayakan khalayak dalam aktivitasnya 
adalah cyber espionage yang lazimnya disebut tindakan mata-mata atau 
pengintaian terhadap suatu data pihak lain, karna kejahatan jenis ini tergolong 
tindak kejahatan “abu-abu” .4 Mengingat internet merupakan media lintas 
informasi yang berdampak luas, maka akses data yang menyangkut pihak lain 
patut menjadi perhatian dan dapat menjadi kejahatan yang serius. Aksi 
pengintaian ini dilakukan dengan motif yang beragam. Diantaranya politik, 
ekonomi, ilmu pengetahuan, perdagangan.  

 

 

Kata kunci : Cyber Crime, Cyber Espionage, Telematika 

                                                            
  1Teknologi informasi adalah suatu teknik atau cara elektronik untuk mengumpulkan 
,menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.  
 2 Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap 
informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem 
kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.  
  3Data diambil dari  www.Legalitas.org, diakses pada tanggal 8 September 2009  
  4Ibid  
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1 

 

                                                           

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Permasalahan 

 Perkembangan teknologi informasi1 dan telekomunikasi2 yang tanpa batas 

(borderless) pada era global telah mengubah perilaku masyarakat maupun 

peradaban manusia. Perubahan tersebut secara signifikan terjadi dalam berbagai 

bidang kehidupan baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. 

 Sejalan dengan kemajuan teknologi informatika yang sedemikian pesat, 

melahirkan internet sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan umat manusia. 

Internet yang didefinisikan oleh The U.S. Supreme Court sebagai “ international 

network of interconnected komputers”3 telah menghadirkan kemudahan-

kemudahan bagi setiap orang, bukan saja untuk sekedar berkomunikasi tapi juga 

melakukan transaksi bisnis dimana saja dan kapan saja. 

 Saat ini berbagai cara untuk berinteraksi di “dunia maya” telah banyak 

dikembangkan. Salah satu contoh adalah lahirnya teknologi wireless application 

protocol (WAP) yang memungkinkan telepon genggam mengakses internet, 

membayar rekening bank, sampai dengan memesan tiket pesawat. Beberapa 

waktu lalu bahkan sebuah perusahaan penyedia jasa akses internet di Indonesia, 

 
  1Teknologi informasi adalah suatu teknik atau cara elektronik untuk mengumpulkan 
,menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.  
 2 Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap 
informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem 
kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.  
  3Data diambil dari  www.Legalitas.org, diakses pada tanggal 8 September 2009  
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berencana untuk mengembangkan televisi digital virtual studio untuk wilayah 

Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya4. Televisi digital tersebut akan akan 

menyajikan informasi terkini di bidang keuangan, bisnis, teknologi informasi dan 

pasar modal selama 24 jam menggunakan jaringan internet dan satelit sebagai 

media operasionalnya. 

 Melihat perkembangan ini, para pengamat dan pakar internet berpendapat 

bahwa internet saat ini sedang memasuki generasi kedua5, dengan ciri-ciri dan 

perbandingannya dengan internet generasi pertama adalah : 

Tabel.I 

Perkembangan Internet 

  Internet Generasi I Internet Generasi II 

Tempat Mengakses Di depan meja Dimana saja 

Sarana Hanya PC Peralatan apapun yang 

bisa terhubung dengan 

internet 

Sumber Pelayanan Storefront Web e-service otomatis 

Hubungan antar 

Provider 

Persaingan ketat Transaksi 

Lingkup Aplikasi Aplikasi terbatas e-service modular 

Fungsi IT IT sebagai asset IT sebagai jasa 

 

                                                            
 4Ibid 
 5Data diambil dari www.LEGALITAS.org, diakses pada tanggal 8 September 2009  
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 Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, 

karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, 

dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan 

hukum karena ternyata dalam perkembangannya, internet tersebut membawa sisi 

negatif, dengan membuka tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan 

yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori 

mengatakan “crime is product of society itself”,6 yang secara sederhana dapat 

diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. 

Semakin tinggi tingkat intelektualitas masyarakat, semakin canggih pula kejahatan 

yang mungkin terjadi pada mayarakat itu. 

   Internet sebagai hasil rekayasa teknologi banyak dijadikan sarana 

perbuatan melawan hukum yang pada perkembangannya melahirkan kejahatan 

yang berhubungan dengan pengguna komputer,sebagaimana ditunjukkan pada 

tabel berikut ini:7 

Tabel.II 

Perkembangan Kejahatan Pengguna Komputer 

 Pra-Internet Internet Generasi 

I 

Internet Generasi 

II 

Locus Terjadi pada satu 

sistem komputer 

Selain masih pada 

satu sistem 

Cenderung hanya 

terjadi di internet 

                                                            
  6Data diambil dari www.theceli.com  /document/Ari Juliano Gema,diakses pada tanggal 8 
September 2009  
  7Data diambil dari www.Legalitas.org, diakses pada tanggal 8 September 2009  
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atau pada LANdan 

WLAN 

komputer, LAN, 

WLAN,juga 

Internet 

Sarana Perangkat 

komputer 

Menggunakan 

perangkat 

komputer yang 

terhubung dengan 

internet 

Menggunakan 

peralatan apapun 

yang terhubung 

dengan internet 

Sasaran Data dan program 

komputer 

Segala web 

content 

Segala web 

content 

Pelaku Menguasai 

penggunaan 

komputer 

Menguasaia 

penggunaan 

internet 

Sangat menguasai 

penggunaan 

internet dan 

aplikasinya 

Lingkup Regulasi Regulasi lokal Regulasi lokal Sangat 

membutuhkan 

regulasi global 

 

 Tabel diatas memperlihatkan dua hal yang sangat signifikan terjadi pada 

kejahatan internet generasi kedua yaitu pelaku dapat melakukan kejahatan tersebut 

dimana pun (mobile) dan dengan peralatan apa pun, hal inilah yang membuat 
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penggunaan istilah cyber crime atau kejahatan di internet lebih relevan 

dibandingkan istilah komputer crime.8 Cyber crime, merupakan tindak kriminal 

yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang berbasis pada 

kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai alat kejahatan utama. 

Cyber crime yang menggunakan media komunikasi dan komputer, kendati berada 

di dunia lain dalam bentuk maya tetapi memiliki dampak yang sangat nyata.9 

Penyimpangan dan kerugian telah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di 

seluruh penjuru dunia tidak terkecuali di Indonesia. Kerugian berdampak di 

sektor-sektor lain dibidang ekonomi, perbankan, moneter, dan sektor lain yang 

menggunakan jaringan komputer.  

 Pada beberapa literature, cyber crime sering diidentikkan sebagai 

komputer crime. The U.S. Departement of Justice memberikan pengertian 

Komputer crime sebagai “…any illegal act requiring knowledge of komputer 

technology for it perpetration, investigation, or prosecution”.10 

 Persatuan bangsa-bangsa dalam kongres X tentang Prevention of Crime 

and Treatment of Offenders di Vienna, 10-17 April 2000 memberi pengertian 

tentang cyber crime dalam dua kategori yaitu : 

a) Cyber crime in narrow sense (komputer crime): any illegal behavior 

directed by means  of electronic operations that targets the security of 

komputer sistems and the date processed by them(Cyber crime dalam 

                                                            
  8Ibid  
  9Sutarman, Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya, LaksBang 
PRESSindo, Jogjakarta, 2007, h.3.  
  10Data diambil dari www.Legalitas.org, diakses pada tanggal 8 September 2009  
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pengertian sempit (kejahatan komputer) yakni apapun perilaku yang tidak 

sah yang diarahkan atas bantuan operasi elektronik dengan sasaran 

keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya.). 

b) Cyber crime in a broader sense (komputer related crime): any illegal 

behavior, including such crimes as illegal possession and offering or 

distributing information by means of a komputer sistem or network.(Cyber 

crime dalam pengertian luas (kejahatan yang terkait dengan komputer) 

yakni apapun perilaku yang tidak sah yang dilakukan atas bantuan, atau 

dalam hubungan dengan suatu sistem komputer atau jaringan, mencakup 

kejahatan pemilikan tidak sah dan menawarkan atau membagi-bagikan 

informasi atas bantuan suatu sistem komputer atau jaringan).11 

 Cyber crime sendiri sebagai kejahatan yang muncul akibat adanya 

komunitas dalam dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang 

berbeda dari kejahatan konvensional. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia 

maya, yaitu : 

1) Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut 

terjadi dalam ruang/wilayah siber (cyber space), sehingga tidak dapat 

dipastikan jurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya, 

2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang 

terhubung dengan internet. 

                                                            
  11    Reda Manthovani,  Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di 
Indonesia, PT.Malibu, Jakarta, 2006, h.22-23.  
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3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial 

(waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan 

informasi) yang cenderung lebih besar dari kejahatan konvensional. 

4) Pelakunya adalah orang yang mengetahuii perkembangan internet beserta 

aplikasinya 

5) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi 

batas negara.12 

 Berdasarkan jenis aktivitasnya, cyber crime dapat digolongkan menjadi 

beberapa jenis sebagai berikut : 

1) Unauthorized access 

 Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu 

jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau sepengatahuan dari si pemilik 

jaringan komputer yang dimasukinya.Motifnya bisa bermacam-macam, antara lain 

adalah sabotase, pencurian data, dsb.13 

2) Illegal Contents 

 Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau 

informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat 

                                                            
  12 Abdul Wahib dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika 
Aditama, Bandung, 2005, h.76. 
 
  13Sutarman, Cyber Crime, Modus Oprerandi dan penanggulangannya, LaksBang 
PRESSindo, Jogjakarta,2007,h.82. 
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dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah 

penyebaran pornografi.14 

3) Data forgery 

 Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada 

dokumen-dokumen penting yang ada dalam internet. Dokumen-dokumen ini 

biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web 

database.15 

4) Penyebaran virus secara sengaja 

 Penyebaran virus biasanya dilakukan dengan menggunakan email. Sering 

kali orang yang emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini 

kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.16 

5) Cyber Espionage 

 Merupakan kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk 

melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki jaringan 

komputer (komputer network sistem) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya 

ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen maupun data-data pentingnya 

tersimpan dalam suatu sistem yang komputerized.17 

6) Cyber sabotage and extortion 

                                                            
  14Ibid 
  15Ibid  
  16Ibid  
  17Data diambil dari http:/balianzahab.wordpress.com, diakses pada 1 Oktober 2009   

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Tindak pidana cyber Shelly Nicko



 Kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau 

penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan 

komputer yang terhubung dengan internet.18 

7) Offence against intellectual property (copyright) 

 Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak Kekayaan atas Intelektual yang 

dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web 

page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di 

internet yang merupakan rahasia dagang orang lain, dsb.19 

8) Cracking 

 Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan 

untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan 

pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses.20 

9) Carding 

 Adalah kejahatan yang menggunakan teknologi komputer untuk 

melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain, sehingga dapat 

merugikan orang terebut baik materiil maupun immaterial.21 

10) Infringements of privacy 

                                                            
  18Ibid 
  19Sutarman,op.cit.,hlm.83  
  20Ibid  
 21Ibid  
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 Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang merupakan hal yang 

sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan 

pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan 

secara komputerized. Yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat 

merugikan korban baik secara materiil maupun immaterial. Seperti nomor kartu 

kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dsb.22 

 Sedangkan berdasarkan motif cyber crime terbagi menjadi : 

a. Cyber crime sebagai tindak kejahatan murni : Kejahatan yang murni 

tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karna motif 

kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya hanya menggunakan internet 

sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah carding, 

pengerusakan, pencurian terhadap suatu sistem informasi atau sistem 

komputer. 

b. Cyber crime sebagai tindak kejahatan abu-abu: Pada jenis kejahan ini, 

cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan 

karena dia melakukan pembobolan tapi tidak merusak.23 

 Karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional serta jenis dan 

motif yang beragam dari cyber crime membawa persoalan baru yang agak rumit 

untuk dipecahkan dan yang sering terjadi polemik adalah permasalahan mengenai 

perlindungan data pada sistem komputer berbasis internet, sebagaimana diketahui 

                                                            
 22Ibid  
  23Data diambil dari www.cybercrime.wordpress.com , diakses pada 1 Oktober 2009  
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bahwa data merupakan informasi yang sangat penting baik menyangkut individu 

secara langsung, maupun menyangkut institusi atau lembaga. 

 Jenis cyber crime yang dirasa membahayakan khalayak dalam aktivitasnya 

adalah cyber espionage yang lazimnya disebut tindakan mata-mata atau 

pengintaian terhadap suatu data pihak lain, karna kejahatan jenis ini tergolong 

tindak kejahatan “abu-abu” .24 Mengingat internet merupakan media lintas 

informasi yang berdampak luas, maka akses data yang menyangkut pihak lain 

patut menjadi perhatian dan dapat menjadi kejahatan yang serius. Aksi 

pengintaian ini dilakukan dengan motif yang beragam. Diantaranya politik, 

ekonomi, ilmu pengetahuan, perdagangan.  

 Sebelum adanya perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan 

internet sebagai salah satu medianya, dahulu tindakan pengintaian dilakukan 

secara konvensiaonal, salah satunya adalah penyadapan dengan menggunakan alat 

perekam biasa, dengan hanya menyadap pembicaraan berbentuk suara sebagai 

sasarannya. Namun kini, jaringan internet berkecepatan tinggi dengan 

memanfaatkan berbagai perangkat lunak (software) yang dapat di download 

secara gratis mampu melakukan aksi pengintaian yang salah satunya adalah 

dengan penyadapan terhadap pihak lawan baik terhadap suara, gambar maupun 

data sebagai sasarannya, yang kini disebut cyber espionage.25 

                                                            
  24Ibid  
  25Ibid  
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 Tantangan untuk mengamankan data26 atau informasi27 pada era ini 

semakin berat sebab alat-alat yang digunakan untuk menyadap informasi juga 

semakin canggih. Salah satu yang mempopularkannya melalui softwarenya adalah 

GhostNet jaringan mata-mata cyber yang ditemukan menjangkiti berbagai 

lembaga negara dan internasional.28 

 Istilah spyware atau peranti lunak yang memata-matai pengguna komputer 

telah lama menjadi kosa kata dunia informasi teknologi. Kegiatan mata-mata yang 

dilakukan oleh spyware kadang tidak mengacu pada pencurian data untuk tujuan 

politik, dan motif para penyusup dijadikan untuk berbagai keperluan. Penemuan 

GhostNet menunjukkan bahwa malware juga telah digunakan untuk sasaran 

politik. 

 Spyware dibuat bukan untuk merusak suatu sistem sebuah komputer, 

namun digunakan untuk melakukan pengintaian terhadap para pemakai komputer, 

yang akhirnya akan mengambil data-data pengguna komputer tersebut. Kemudian 

spyware ini akan mengirimkan data-data tersebut kepada si pemilik spyware 

tersebut. Software seperti ini seperti sebilah pisau. Ia akan bermanfaat jika 

digunakan untuk tujuan kebaikan dan sebaliknya akan menjadi hal yang 

merugikan orang lain jika berada di tangan orang yang tidak baik.  

                                                            
  26  Data adalah fakta berupa angka, karakter, symbol, , gambar, tanda-tanda, isyarat 
tulisan, bunyi, yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya yang selanjutnya digunkan 
sebagai masukan sistem informasi. 
 27 Informasi adalah data hasil pengolahan sistem informasi yang berguna bagi 
pembuatnya. 
  28Data diambil dari www.Bisnis.com, diakses pada tanggal 8 September 2009  
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 Sebagai contoh, Pemerintah Tibet mencurigai bahwa komputer kantor 

mereka berada di bawah pengintaian. Pihak kantor ini kemudian mengontak ONI 

(Open Net Initiative) Asia, yang kemudian melakukan pengusutan. Penyelidikan 

kemudian menunjukkan bahwa ternyata server email yang digunakan kantor 

pemerintahan Tibet sudah disussupi oleh pihak-pihak yang masuk dari alamat IP 

di China dan Hong Kong. Keamanan server ini sendiri memang lemah. Misalnya 

koneksi ke server tidak dienskripsi, dan kata sandi pengguna server dapat ditebak 

lewat alat pendobrak password John The Ripper yang mudah ditemukan di 

internet. Namun, agaknya bukan ini cara yang dipilih untuk membobol kantor 

pemerintah Tibet. Yang dipilih rekayasa sosial. Penyusup mengirimkan email 

yang seolah-olah berasal dari rekan sesama orang Tibet, dengan lampiran berkas 

berisi malware. Bila berkas ini di klik komputer akan terinfeksi. 

 Contoh cyber espionage lain yang menjadi kontroversi terjadi, beberapa 

waktu lalu di Amerika Serikat terjadi polemik mengenai pengawasan terhadap 

kegiatan internet. Polemik ini bermula dari dipublikasikannya suatu sistem 

penyadap email milik Federal Bureau of Investigation (FBI) yang dinamakan 

“Carnivore”.29 Sistem ini dipasang pada server milik sebuah Internet Service 

Provider (ISP). Untuk kemudian memonitor email yang melalui server tersebut 

sehingga dapat diketahui apabila ada pesan-pesan yang berhubungan dengan suatu 

rencana kejahatan dari seseorang yang dicurigai.30 

 

                                                            
  29Data diambil dari www.fbi.org, diakses pada 8 September 2009  
  30Ibid  
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 Di Indonesia sendiri urgensi melindungi data sebagai sumber informasi, 

salah satunya telah tertulis dalam UU No.11/2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik pada pasal 31 ayat(1) : 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau 
sistem elektronik tertentu milik orang lain. 

 

 Mengingat persoalan yang dihadapi tidak sesederhana penanganan 

kejahatan komputer biasa, maka tindakan pencegahan suatu kejahatan pengintaian 

informasi khusnya data digital di internet (cyber espionage) perlu menjadi 

perhatian serius. Hal ini juga tidak lepas dari peran hukum khususnya yang 

berkaitan dengan fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentinagn hukum, 

baik kepentingan hukum orang, warga masyarakat, maupun negara dari 

rongrongan atau pelanggaran oleh siapapun.31  

2. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka terdapat permasalahan 

yang perlu dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana Cyber Espionage ? 

2. Bagaimana pengaturan tindak pidana Cyber Espionage dalam hukum 

positif di Indonesia? 

 

                                                            
  31 Didik Endro P., Bahan Ajar Hukum Telematika Genap 2008/2009, h.28  
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3. Metode Penelitian 

a.  Tipe Penelitian 

  Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu 

suatu prooses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.32 

 b.  Pendekatan Masalah 

   Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

(statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala 

permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang bersangkut- paut dengan isu hukum yang ditangani.33 Statue 

approach dengan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku 

berkaitan dengan hukum siber khususnya tentang cyber espionage. 

Sedangkan pendekatan konseptual menggunakan pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.34 

 c.  Sumber Bahan Hukum 

                                                            
  32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
h.35. 
  33 Ibid 
  34 Ibid h.137    
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   Untuk memecahkan isu-isu hukum yang dihadapi, diperlukan 

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum 

dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. 

1) Sumber Bahan Hukum Primer  

 Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

autoritatif (mempunyai otoritas),35 yang berupa norma hukum yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum sebagai upaya preventif 

maupun represif terkait dengan tindak pidana cyber espionage. 

Norma hukum tersebut dikumpulkan dari Undang-undang yang 

berkaitan. Peraturan Perundang-undangan yang digunkan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. KUHP 

2. Undang-undang No.1 tahun 1946 tantang Peraturan  

  Hukum Pidana 

3. Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang   

  Telekomunikasi 

4. Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang   

  Informasi dan Transaksi Elektonik 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder  

 Hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk 

membantu kelengkapan dari bahan hukum primer, yakni berupa 

                                                            
  35Ibid, h.41  
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literature hukum, artikel dalam berbagai majalah atau jurnal 

hukum, makalah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar 

hukum, harian surat kabar, website di internet. Kegunaan bahan 

hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam 

“petunjuk” kemana peneliti melangkah.36 

 

4. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri 

dari 4 (empat) bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua, ketiga adalah 

pembahasan, dan bab keempat adalah penutup. Adapun penjabaran dari tiap-tiap 

bab adalah : 

 Bab I sebagai bab pendahuluan yang berisikan gambaran umum materi 

yang akan dibahas dan disajikan sebagai pengantar pembahasan berikutnya. Bab 

pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 Bab II membahas permasalahan pertama yaitu tentang tindak pidana cyber 

espionage. Disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis dimaksudkan untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai cyber espionage dan modus operandinya. 

 Bab III membahas permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana 

cyber espionage Dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum baik kepada 

                                                            
  36Ibid, h.155.  
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pelaku kejahatan siber maupun kepada korban kejahat siber khusunya cyber 

espionage. 

 Bab IV merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

dari penulis terkait dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. Pada 

kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang dibahas, sedangkan pada saran 

berisi kritik yang penulis lontarkan, baik yang ditujukan pada pengaturan 

perundang-undangan maupun kepada sistem yang berlaku.
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BAB II 

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA CYBER ESPIONAGE 

 

1. Cyber Espionage 

a. Sejarah Spionase 

 Spionase berasal dari bahasa Perancis yakni espionnage yang 

merupakan suatu praktik untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah 

organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin yang 

sah dari pemilik informasi tersebut.37 Sejarah mengenai spionase ini sendiri 

pun terdokumentasi dengan baik dimulai dari sejak jaman-jaman kekaisaran 

hingga jaman modern sekarang ini di berbagai belahan dunia. Salah satu cerita 

mengenai spionase berawal dari kisah Chandragupa Maurya seorang pendiri 

kekaisaran Maurya di India yang memanfatkan pembunuhan, mata-mata 

sebagai bagian dari upaya spionase dan agen rahasia yang dijelaskan secara 

gamblang pada Chanakya Arthasastra. Beranjak dari kisah tersebut, pada saat 

perang dingin berlangsung, kegiatan spionase telah dilakukan oleh Amerika 

Serikat, Uni Soviet, dan People’s Republic of China dan sekutu mereka 

khususnya yang berkaiatan dengan aktivitas kepemilikan senjata nuklir 

rahasia. 

 
  37 Data diambil dari www.Wikipedia/spionase.com, diakses pada tanggal 15 November 2009 
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Tidak seperti bentuk lain dari pengumpulan data intelejen, spionase 

biasanya melibatkan pengaksesan tempat penyimpanan informasi yang 

diinginkan, atau mengakses orang-orang yang mengetahui mengenai 

informasi tersebut dan akan membocorkannya melalui berbagai dalih.38 

The US mendefinisikan spionase sebagai “Tindakan memperoleh, 

memberikan, mengirimkan, berkomunikasi, atau menerima informasi 

mengenai pertahanan nasional dengan tujuan atau alasan untuk percaya, 

bahwa informasi dapat digunakan untuk mencederai Amerika atau bangsa 

asing. Sedangkan Black’s Law Dictionary (1990) mendefinisikan spionase 

“The practice of using spies to collect information abaout what another 

government or company is doing or plans to do.” 

Salah Satu kasus mengenai spionase yang sangat fenomenal terjadi 

ketika Perang Dunia I. Saat itu seorang wanita Belanda bernama Margareth 

Getruide Zelle yang lebih terkenal dengan nama Mata Hari  merupakan penari 

orientalis dan spion politik untuk pemerintah Jerman. Ketika berusia 19 tahun 

dia dinikahi oleh Rudolp McLeod yang merupakan Perwira Tinggi Militer 

Belanda yang bertugas di Indonesia sehingga kemudian tinggal berpindah-

pindah di berbagai kota di Indonesia, salah satunya adalah kota Malang dan 

Semarang. 

                                                            
  38 Ibid  
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Sebelum terjun di dunia spionase, wanita yang memilki kode rahasia 

H21 ini mengawali karirnya sebagai penari erotis di Paris. Berbekal keahlian 

erotic temple dance yang dipelajari di India serta tarian-tarian daerah selama 

tinggal di Indonesia dan daya pikatnya yang tinggi, dia menjadi terkenal 

dimana-mana. Tak heran bila kemudian tawaran menari banyak berdatangan 

dari kota-kota besar di Eropa bahkan Mesir. Kondisi inilah yang kemudian 

menyeretnya dalam dunia spionase. Saat menjadi stripper di Berlin, agen 

rahasia Jerman merekrutnya. Mata hari kemudian sering berkelana baik antar 

kota maupun antar negeri. Karena sering bepergian, maka dia tidak punya 

kesulitan untuk menyusup, termasuk dalam masa Perang Dunia I.  

Agen rahasia Inggris yang mempunyai kode M15 mulai curiga dengan 

aktivitas yang dilakukan oleh Mata Hari. Agen rahasia Inggris tersebut lalu 

mengintrogasinya, namun mereka tidak bisa memaksa Mata Hari untuk 

membuka mulut. Bekali-kali interogasi dilakukan namun hasilnya tetap nihil. 

Sampai akhirnya Agen rahasia Perancis berhasil menangkap dan 

mengintrogasinya saat dia menyebrangi Perancis untuk mengunjungi salah 

satu affairnya. Agen rahasia Perancis menangkap Mata Hari karena diyakini 

dialah “The Greatest Woman Spy” yang harus bertanggung jawab atas 

kematian beribu-ribu tentara akibat informasi yang diberikannya. Dia lalu 
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diadili di pengadilan perang dan dieksekusi dihadapan regu tembak pada 

tanggal 15 September 1917.39 

Perkembangan spionase, yang awalnya hanya digunakan atau dianggap 

sebagai upaya institusional dengan cara memata-matai musuh potensial atau 

aktual, terutama untuk tujuan militer, kini telah berkembang untuk memata-

matai perusahaan, yang kini dikenal secara spesifik sebagai Spionase 

Industrial.40 Dalam perjalanan spionase industrial ini, satu kasus besar yang 

pernah terjadi adalah kasus spionase yang melibatkan dua perusahaan 

otomotif dunia terbesar peserta Formula 1 yakni McLarren Mercedes dengan 

Ferrari. 

Kasus tersebut bermula ketika mantan teknik mesin Ferrari Nigel 

Stepeney terbukti telah mencuri data penting yang dimiliki oleh tim Ferrari. 

Ferrari menuduh berkas itu akan diberikan kepada salah satu pegawai senior 

McLarren, Mike Coughlan. Kemudian pada sidang FIA McLarren dinyatakan 

bersalah memiliki dokumen Ferrari tanpa hak. Dokumen tersebut berisi 

informasi yang bisa digunakan untuk mendesain, membangun, melakukan 

                                                            
  39Data diambil dari http://wikipeda.org/wiki/Mata_Hari.com, diakses pada tanggal 8 
November 2009 
  40Data diambil dari www.wikipedia/spionase/sejarah.com, diakses pada tangal 10 november 
2009  
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pemeriksaan, tes, pengembangan dan/ atau membuat mobil F1 2007 milik 

Ferrari.41  

Adanya kasus McLarren versus Ferrari tersbut, merupakan salah satu 

contoh bahwa kini spionase atau tindakan mata-mata mengalami 

perkembangan. Pada prakteknya, tindakan mata-mata atau spionase tidak 

hanya untuk tujuan militer saja namun juga untuk tujuan-tujuan tertentu, salah 

satunya bisnis. 

Kasus spionase industri lainnya adalah yang terjadi di negara Jerman 

terutama di negara bagian Jerman Baden-Wuetenberg yang dilakukan  oleh 

spioner dari negara Cina, Rusia, Korea Utara, Suria dan Pakistan. Menurut 

sumber dari kantor hukum federal Jerman, spionase Industri yang dilakukan 

Tiongkok sebagai negara dengan keterlibatan masalah spionase terbanyak 

adalah dikarenakan aspek kepentingan Tiongkok untuk mendapatkan 

teknologi terkini untuk bangsanya namun mereka kekurangan kemampuan 

dan sarana untuk mengembangkannya. 

b. Cyber Espionage sebagai Perkembangan dari Spionase 

Perkembangan teknologi informasi, merupakan salah satu faktor 

penting yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri 

telah ada dan muncul sejak permulaan jaman sampai dengan sekarang dan 

                                                            
 41Eurosport edisi jumat 13/7/2007  
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masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan pun semakin hari, semakin 

bervariasi.42 Dengan memanfaatkan teknologi informasi sebuah kejahatan 

berkembang menjadi jenis tindak pidana yang baru walaupun yang 

membedakan adalah media dan sasaran dari kejahatan itu sendiri. Kejahatan 

itu dinamakan Cybercrime atau tindak pidana siber. Cyber crime ini muncul 

seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Salah 

satu jenis cyber crime adalah Cyber Espionage.43 Cyber Espionage adalah 

perkembangan dari spionase yang memanfaatkan teknologi informasi berupa 

internet sebagai medianya. 

c. Definisi Cyber Espionage 

Cyber Espionage terdiri dari kata Cyber dan Espionage. Cyber 

diartikan sebagai dunia maya atau internet sedangkan Espionage adalah tindak 

pidana mata-mata atau spionase, dengan kata lain cyber espionage adalah 

tindak pidana mata-mata terhadap suatu data elektronik44 atau kejahatan yang 

memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata 

terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer.45 

                                                            
  42Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.h 29  
  43Barda Nawawi A, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di 
Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h. 173.  
  44 Data elektronik adalah data yang merupakan hasil luaran dari dari suatu elektronik. 
 45Jaringan komputer adalah komputer dan atau sistem komputer yang saling terhubung 
menggunakan media komunikasi, masing-masing memiliki otoritas untuk melaksanakan tugas 
berdasarkan program.  
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Internet sendiri adalah kependekan dari interconnected networking 

yang merupakan rangkaian komputer yang terhubung dalam beberapa 

rangkaian. Selanjutnya dalam arti luas adalah sistem komputer umum yang 

terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP  sebagai protocol 

pertukaran paket (packet switching communication protocol).46 

Tindakan cyber espionage atas data dan/atau informasi elektronik  oleh 

beberapa pakar telematika digolongkan menjadi 2 (dua) yakni : 

1. Cyber espionage sebagai tindak kejahatan murni 

2. Cyber espionage sebagai tindak kejahatan abu-abu47 

Cyber espionage sebagai tindak kejahatan murni adalah tindakan mata-

mata yang dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan data atau informasi 

tersebut untuk tindak kriminal, misalnya memanfaatkan data atau informasi 

yang didapat kemudian mengolahnya sehingga dapat digunakan untuk 

mencuri data, sabotase, memalsukan data dll. 

Sedangkan Cyber Espionage sebagai tindak  kejahatan abu-abu adalah 

tindakan mata-mata yang dilakukan hanya untuk memperoleh kesenangan 

bagi pelaku yang dikarenakan kepuasan telah dapat mengakses komputer 

                                                            
  46Data diambil dari, http://id.wikipedia.org/wiki/Internet, diakse pada tanggal 8 November 
2009  
  47  Data diambil dari  http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/01/27/0044.HTML, 
diakses pada tanggal  8 November 2009. 
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milik pihak lain. Tindak kejahatan abu-abu atau Grey Hat Hacker ini 

termasuk salah satu aktivitas hacking karena secara umum kegiatan ini adalah 

kegiatan melakukan akses48 ke dalam suatu sistem dengan cara yang salah 

atau tidak sah kemudian memata-matai data yang ada di dalamnya, namun 

kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan atau tidak bersifat 

destruktif. Cukup sulit untuk menentukan apakah tindakan ini merupakan 

tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya kadang bukan untuk 

kejahatan. Menurut beberapa hasil pengamatan dari ICT Watch atas 

komunitas maya underground Indonesia, ada empat hal yang menjadi latar 

belakang dan sebab atas terjadinya suatu aktivitas hacking. Keempat hal 

tersebut diistilahkan sebagai 3M + M2, yaitu Motivasi, Mekanisme, Momen + 

Miskonsepsi (Masyarakat dan Media-massa)”. 

a) Motivasi; 

Motivasi adalah adanya rangsangan yang berupa faktor pengaruh per-

group, baik yang internal maupun eksternal. Yang internal adalah, 

adanya motivasi dari dalam komunitas atau kelompok, seperti ajakan, 

hasutan ataupun pujian antar sesama rekan. Sedangkan yang eksternal, 

adalah motivasi yang berupa semangat bersaing antar kelompok, 

keinginan untuk menjadi terkenal, dan motivasi hacktivisme. 

Hacktivisme ini adalah suatu reaksi yang dilator-belakangi oleh 

                                                            
  48  Akses adalah perbuatan memasuki, memberikan, instruksi atau melakukan komunikasi 
dengan fungsi logika, aritmatika, atau memori dari komputer, sistem komputer atau jaringan komputer.  
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semangat para hacker untuk melakukan proses terhadap suatu kondisi 

politik atau sosial negaranya. Tetapi jangan lupa, ada salah satu 

motivasi lain yang juga sifatnya eksternal, yaitu adanya semacam 

tantangan ataupun kepongahan dari pihak tertentu atas jaminan 

keamanan suatu sistem komputer. Hal tersebut dapat membangkitkan 

adrenalin, rasa keingintahuan seorang hacker, yang memang sudah 

merupakan ciri khas yang inheren dalam komunitas maya 

underground.  

b) Mekanisme; 

Mekanisme yang dimaksud adalah terdapatnya server ataupun website 

yang lemah mekanisme pertahanannya lantaran tidak dilakukan update 

atau patched secara rutin dan menyeluruh. Hak ini tersebut sama saja 

dengan membuka “pintu belakang” seluas luasnya, seolah memberikan 

kesempatan bagi para hacker untuk melakukan aksi deface mereka. 

c) Momen; 

Hal tersebut juga didukung dengan terjadinya mekanisme sekunder 

yang berfungsi untuk mendeteksi kelemahan suatu sistem di internet, 

yaitu berupa  berbagi exploit software, yang tersedia di internet dan 

dapat dengan mudah digunakan oleh para hacker yang tingkt pemula 

sekalipun. 

d) Miskonsepsi masyarakat dan Media-massa; 
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Kemudian miskonsepsi atas keberadaan hacker dengan aktivitasnya di 

tengah masyarakat yang acapkali dipertegas oleh media massa, kerap 

dimanfaatkan oleh para hacker untuk menjadi terkenal atau 

memperkenalkan kelompoknya. Misalnya, memposisikan hacker 

sebagai tokoh yang heroik dan secara gegabah mempercayai klaim 

mereka bahwa aktivitas deface yang mereka lakukan dilandasi oleh 

faktor hactivisme ataupun nasionalisme, merupakan sebuah 

miskonsepsi yang terjadi secara umum terjadi di tengah-tengah kita.49 

 Mengingat cyber espionage ini merupakan aktivitas dari hacking, 

maka perlu dijelaskan perbedaan antara hacking dan cracking, karena 

banyak orang yang menganggap sama antara hacking dan cracking, 

faktor kesamaan ini juga membuat kepastian hukum keduanya kabur, 

oleh sebab itu perlu ditekankan bahwa ada perbedaan mendasar antara 

hacking dan cracking. Perbedaan mendasar antara hacking dan 

cracking , yaitu terletak pada efek perbuatannya. Secara umum 

hacking adalah kegiatan melakukan akses ke dalam suatu sistem 

dengan cara yang salah atau tidak sah, jika tindakan yang dilakukan 

menimbulkan keruskan atau destruktif disebut cracking. Orang yang 

melakukan hacking disebut hacker, sedangkan orang yang melakukan 

cracking disebut cracker. Untuk lebih jelasnya perbedaan Hacking dan 

Cracking bisa dilihat dalam tabel dibawah ini : 
                                                            
  49 Data diambil dari www.ictwatch.com, diakses pada tanggal 8 September 2009 
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Tabel.III 
Perbedaan Hacking dan Cracking 

Keterangan  Hacker Cracker 

Jenis Kegiatan Akses illegal (masuk 

sistem orang lain tanpa 

hak). 

Akses illegal (masuk 

sistem orang lain tanpa 

hak) dan melakukan 

tindakan perusakan. 

Dampak Tidak ada kerusakan 

sistem, malahan ada 

unsure membangun 

(memberitahu 

administrator bahwa 

sistem keamanan rentan 

penyusupan), namun 

sedikit atau banyak akan 

mempengaruhi kinerja 

dari sistem komputer 

dan/atau jaringan 

informasi. 

Sistem menjadi rusak 

dan bahkan bisa tejadi 

mati total/tidak 

berfungsi. 

Etika Mempunyai etika dalam 

melakukan hacking. 

Tidak punya etika, 

sekedar iseng dan 

memuskan nafsu 
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merusak. 

 

   

2. Modus Operandi 

Modus operandi merupakan cara-cara yang digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan cyber espionage. Cyber Espionage lazimnya disebut tindakan mata-mata 

atau pengintaian terhadap suatu data pihak lain. Mengingat internet merupakan media 

lintas informasi yang berdampak luas, maka akses data yang menyangkut pihak lain 

patut menjadi perhatian dan dapat menjadi kejahatan yang serius. Aksi pengintaian 

ini dilakukan dengan motif yang beragam. Diantaranya politik, ekonomi, ilmu 

pengetahuan, perdagangan, dll. 

 Dalam sistem hukum dan kehidupan sehari-hari, keberadaan suatu arsip 

berupa data dan/atau informasi elektronik adalah dimaksudkan sebagai suatu alat 

bukti yang merekam/menerangkan keberadaan suatu informasi tertentu, atau dalam 

bahasa hukum ini dinyatakan sebagai pembuktian terhadap telah terjadinya suatu 

peristiwa hukum yang tentunya mempunyai akibat hukum tertentu bagi hak dan 

kewajiban para pihak yang tersangkut daripadanya. Demikian juga adanya dengan 

arsip elektronik.50 Ada tiga macam data dan/atau informasi elektronik yang terdapat 

di internet yang dapat diakses secara bebas. Pertama adalah yang tersedia dalam 

                                                            
  50  Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 
h.207 
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bentuk basis data (database) online; kedua yang diperoleh dalam suatu transaksi 

online; dan ketiga yaitu basis data yang dimiliki oleh negara atau pemerintah yang 

terdapat dalam situs-situs pemerintah tersebut.51  

  Sedangkan Data dan/atau informasi yang umumnya dijadikan target atau 

sasaran dalam tindak pidana cyber espionage ini umumnya bukan merupakan 

informasi elektronik sembarangan maupun yang dapat diakses secara bebas, hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai kualitas informasi itu sendiri yang tergantung pada 3 

(tiga) hal yaitu informasi tersebut haruslah akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi. 

Akurasi berarti informasi tersebut harus bebas dari kesalahan dan tidak bias. Akurat 

juga berarti bahwa informasi tersebut harus jelas maksud dan tujuan. Ketepatan 

waktu berarti informasi tersebut bukan sesuatu yang sudah usang. Relevansi berarti 

informasi tersebut memiliki manfaat bagi pemakai atau pihak lain yang 

membutuhkan.52 

Cara-cara yang dilakukan dalam proses pengintaian ini terjadi bila terjadi 

suatu akses ke dalam suatu sistem yang dituju mencapai suatu keberhasilan. Proses 

penyusupan hingga terjadi pengintaian secara sistematis melalui tahapan sebagai 

berikut : 

1)  Footprinting (Pencarian Data) 

                                                            
  51  Susan E.Gindin, “Lost and Found in Cyberspace: Informational Privacy in the age of the 
internet,” San Diego Law Review 1153 (1997) 
  52Jogiyanto H.M, Pengenalan Komputer, (Jogyakarta:Andi Ofset) Cet.Pertama, hlm.5 
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Hacker baru mencari-cari sistem yang dapat disusupi. Footprinting 

merupakan kegiatan pencarian data berupa : 

a. Menentukan ruang lingkup (scope) aktivitas atau serangan; 

b. Network enumeration (menyeleksi jaringan); 

c. Introgasi jaringan; 

d. Mengintai jaringan 

Semua kegiatan ini dapat dilakukan dengan tools dan informasi yang 

tersedia bebas di internet. Kegiatan footprinting ini diibaratkan mencari 

informasi yang tersedia umum melalui buku telepon. Tools yang tersedia 

untuk ini diantaranya : 

a) Teleprot Pro: Dalam menentukan ruang lingkup, hacker 

dapat men-download keseluruhan situs-situs web yang 

potensial dijadikan sasaran untuk dipelajari alamat, nomor 

telepon, contact person, dan lain sebagainya. 

b) Whois for 95/9/NT: Mencari informasi mengenai 

pendaftaran domain yang digunakan suatu organisasi. Di 

sini ada bahaya laten pencurian domain (domain hijack). 

c) NSLookup: Mencari hubungan antara domain name 

53dengan IP address. 

                                                            
  53 Nama domain adalah kode atau susunana karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi 
tertentu dalam internet, berhubungan dengan berkas elektronik (file) yang disimpan dalam alat 
penyimpanan dalam sistem komputer, yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data 
elektronik lainnya yang berkaitan dengan pemilik atau pengelola nama domain.  
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d) Traceroute 0.2: Memetakan topologi jaringan, baik yang 

menuju sasaran maupun konfigurasi internet jaringan 

sasaran. 

2) Scanning (Pemilihan Sasaran) 

Lebih bersifat aktif terhadap sasaran. Di sisni diibaratkan hacker sudah 

mulai mengetuk-ngetuk dinding sistem sasaran untuk mencari apakah ada 

kelemahannya. Kegiatan scanning dengan demikian dari segi jaringan 

sangat “berisik” dan mudah dikenali oleh sistem yang dijadikan sasaran, 

kecuali menggunakan stealth scanning. Scanning tool yang paling 

legendaris adalah nmap (yang kini sudah tersedia pula untuk windows 

9x/ME maupun DOS), selain SuperScan dan UltraScan yang juga banyak 

digunakan dalam sistem windows. Untuk melindungi diri dari kegiatan 

scanning adalah memasang firewall seperti misalnya Zone Alarm, atau 

bila keseluruhan network, dengan menggunakan IDS (Instrusion 

Detection Sistem) seperti misalnya Snort. 

3) Enumerasi (Pencarian Data Mengenai Sasaran)  

Sudah bersifat intrusif (mengganggu) terhadap suatu sistem. Di sini 

penyusup mencari account name yang absah, serta share resources yang 

ada. Pada tahap ini, khusus untuk sistem windows, terdapat port 139 

(NetBIOS session service) yang terbuka untuk resoursce sharing antar 

pemakai dalam jaringan. Anda mungkin berpikir bahwa hard disk yang 

di-share itu hanya dapat dilihat oleh pemakai dalam LAN saja. 
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Kenyataannnya tidak demikian. NetBIOS session service dapat dilihat 

oleh siapapun yang terhubung lewat internet di seluruh dunia! Tools 

seperti Legion, SMB Scanner, atau Shares Finder membuat akses ke 

komputer orang menjadi begitu mudah (karena pemiliknya lengah 

membuka resource share tanpa password). 

4) Gaining Access (Akses Illegal telah didapatkan) 

Adalah mencoba mendapatkan akses ke dalam suatu sistem sebagai user 

biasa. Ini adalah kelanjutan dari kegiata unemerasi, sehingga biasanya di 

sini hacker sudah mempunyai paling tidak user account 

5) Escalating Privilage (Menaikkan atau Mengamankan Posisi) 

Mengasumsikan bahwa penyerang sudah mendapatkan logon access pada 

sistem sebagai user biasa. Penyerang kini berusaha naik kelas menjadi 

admin (pada sistem windows) atau menjadi root (pada unit Unix/Linux). 

Teknik yang digunakan sudah tidak lagi dictionary attack atau brute force 

attack yang memakan waktu, melainkan mencuri password54 file yang 

tersimpan dalam sistem dan memanfaatkan kelemahan sistem. Pada 

sistem windows 9x/ME password disimpan dalam file. PWL sedangkan 

pada Windows NT/2000 dalam file.SAM. Bahaya pada tahap ini bukan 

hanya penyerang diluar sistem, melainkan lebih besar lagi bahayanya 

                                                            
  54  Password adalah angka, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang 
merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, internet atau media elektronik lainnya.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Tindak pidana cyber Shelly Nicko



adalah orang dalam yaitu user absah dalam jaringan itu sendiri yang 

berusaha “naik kelas” menjadi admin atau root. 

6) Memata-matai data  

Pada tahap ini hacker mulai melakukan aksinya yaitu cyber espionage. 

7) Membuat backdoor dan menghilangkan jejak 

Setelah hacker melakukan aksinya, biasanya mereka akan menghilangkan 

jejak. Seorang hacker akan memperkecil kemungkinan terdeteksi oleh 

orang lain. Cara ini biasanya dengan memanfaatkan trojan atau finger. 

Seorang hacker yang berpengalaman, biasanya suatu hari ia akan kembali 

ke sistem tersebut dan terlalu lama jika prosedurnya atau proses hacking 

diulang dari awal. Berkaitan dengan hal itu biasanya hacker membuat 

backdoor atau pintu belakang yang pada dasarnya adalah jalan tembus.55 

Modus lain dari cyber espionage dilakukan dengan metode acak atau tidak 

sistematis, salah satunya datang dari berita yang menghebohkan dunia dari pusat studi 

di Kanada, Munk Center For International Studies, yang mengemukakan 

peneliatiannya bahwa adanya sistem komputer mata-mata yang berasal dari Cina 

yang dapat menyusup kedalam sistem komputer pemerintahan negara di seluruh 

dunia dan juga instansi data untuk memata-matai data atau informasi untuk kemudian 

dicuri. Hingga saat ini sedikitnya 103 negara yang disusupi dengna jumlah total 

komputer sebanyak 1295 unit, kelompok peneliti ini menamakannya GhostNet. Cara 

                                                            
  55 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Cet.2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2004, h. 402.  
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yang dilakukan pengintai pada kasus ini adalah dengan menyusupkan virus Trojan 

dan sejumlah software jahat yang telah menyusup kedalam sistem komputer dan 

mengambil dokumen-dokumen yang sifatnya sensitif dari komputer. Laporan riset 

menyebutkan bahwa sistem komputer mata-mata ini memiliki kemampuan yang luar 

biasa yang disebut dengan istilah Big Brother Style. Selain dapat mencuri data juga 

dapat membuat komputer yang telah  disusupi untuk secara otomatis menyalakan 

kamera dan menjalankan fungsi rekaman suara untuk tujuan melakukan pengintaian 

jarak jauh.56 

Selanjutnya adalah dengan menyusupkan Spyware. Istilah spyware atau 

peranti lunak yang memata-matai pengguna komputer telah lama menjadi kosa kata 

dunia informasi teknologi. Spyware merupakan aplikasi yang bertugas untuk melacak 

aktivitas surfing seorang netter57 secara diam-diam. Lalu secara diam-diam pula 

mengirim informasi-informasi hasil lacakan tersebut ke server komputer tertentu 

yang dirancang oleh si pembuat aplikasi spyware. Spyware juga dikenal dengan 

istilah adware adalah semacam program tersembunyi yang berfungsi untuk mengirim 

informasi mengenai komputer yang terinfeksi melalui internet ke si pembuat 

spyware. Biasanya spyware otomatis terinstal baik akibat mendownload sesuatu 

secara tidak sengaja maupun disususpi secara sengaja oleh orang lain. Spyware 

menjadi berbahaya karena saat ini spyware tidak hanya sebagai pengirim info 

                                                            
 56 Data diambil dari http://www.epochitimes.co.id/internasional.php?.id=209 , diakses pada 
tanggal 8 September 2009  
  57Netter merupakan sebutan untuk orang-orang yang memanfaatkan jaringan internet.  
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tersembunyi saja, tapi menginstal semacam program khusus yang akhirnya si pemilik 

spyware bisa memata-matai segala aktivitas korban di internet. Data yang diperoleh 

dari hasil memata-matai tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan 

komersial bahkan kriminal. Tentu saja tanpa seijin dan pengetahuan si netter.58 Hal 

yang membahayakan lainnya adalah bahwa program pengintai yang bisa mencuri 

username dan password, sehingga spyware bisa disebut “species” baru yang 

mengancam keamanan komputer setelah virus. 

Dalam konteks ini, cara keja spyware sangat melanggar privasi  berinternet. 

Terlebih program ini sering terinstal di komputer secara otomatis ketika netter 

mengunjungi situs tertentu. 

Banyak sekali software yang terlihat aman, namun ternyata mengandung 

spyware. Contohnya adalah Alexa (www.Alexa.com) yang bisa diinstal di jendela 

Internet Explorer. Contoh lainnya adalah Google Toolbar(toolbar.google.com) yang 

biasa digunakan untuk membantu pencarian data di situs Google.com  

Sebagai contoh dari aktivitas spyware ini salah satunya terjadi di Tibet. 

Pemerintah Tibet mencurigai bahwa komputer kantor mereka berada di bawah 

pengintaian. Pihak kantor ini kemudian mengontak ONI (Open Net Initiative) Asia, 

yang kemudian melakukan pengusutan. Penyelidikan kemudian menunjukkan bahwa 

ternyata server email yang digunakan kantor pemerintahan Tibet sudah disusupi oleh 

                                                            
  58 Data diambil dari www.boytra.blogspot.com/2007/08/cerita-sedikit-tentang-spyware.html, 
diakses pada tanggal 16 November 2009 
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pihak-pihak yang masuk dari alamat IP di China dan Hong Kong. Keamanan server 

ini sendiri memang lemah. Misalnya koneksi ke server tidak dienskripsi, dan kata 

sandi pengguna server dapat ditebak lewat alat pendobrak password John The Ripper 

yang mudah ditemukan di internet. Namun, agaknya bukan ini cara yang dipilih 

untuk membobol kantor pemerintah Tibet. Yang dipilih rekayasa sosial. Penyusup 

mengirimkan email yang seolah-olah berasal dari rekan sesama orang Tibet, dengan 

lampiran berkas berisi malware. 59 Bila berkas ini di klik komputer akan terinfeksi. 

Cyber Espionage lain terjadi di Amerika Serikat oleh Carlos Enrique Perez 

Melara yang merupakan pencipta dan penyebar spyware yang diberi nama Loverspy. 

Seperti halnya spyware, Loverspy mampu menyusupi sistem jaringan komputer untuk 

kemudian menyerap informasi yang ada di dalamnya sesuai dengan kata “spy” alias 

mata-mata yang terkandung di dalamya. Spyware berada di balik peranti lunak 

bernama loverspy yang dibuat dan dipasarkan oleh Perez. Para pembeli yang 

membayar sejumlah 89 dollar AS melaui situs akan terhubung langsung ke komputer 

Perez di San Diego. Pembeli bisa mengakses area “member” untuk memilih menu 

yakni kartu ucapan elektronik.  Kartu ini bisa dikirimkan ke lima alamat email yang 

berbeda. Member bisa memilih apakah ia mau mengirim dengan menggunakan 

alamat emailnya sendiri atau alamat palsu. 

                                                            
  59Malware adalah  perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem 
komputer. 
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Sekali email berisi kartu ucapan ini dibuka oleh penerima, maka otomatis 

program Loverspy terinstal ke komputernya. Sejak itulah segala aktivitas yang 

dilakukan di komputer itu mulai dari mengirim dan menerima email, membuka situs 

bahkan juga password dan username yang diketikkan pemilik komputer akan terekam 

oleh Loverspy.  Semua informasi pribadi ini terkirim ke komputer Perez dan pembeli 

Loverspy. Lebih parah lagi, Loverspy memungkinkan pengirimnya untuk memerintah 

komputer korban, seperti menghapus pesan, mengubah akses, password dan banyak 

lagi. Bahkan juga mengakses kamera web yang terkoneksi dengan komputer sang 

korban. Tidak main-main, ada lebih dari 1000 pembeli Loverspy di AS saja. Mereka 

ini menggunakan Loverspy untuk memata-matai para korban yang diperkirakan tak 

kurang dari 2000 user.60 

Spyware umumnya dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Kinerja komputer menurun, proses komputasi menjadi lambat, padahal 

hanya sedikit menggunakan aplikasi. Kemungkinana komputer sudah 

terkena spyware. 

2) Terjadinya perubahan setting browser dimana user tidak pernah 

mengubah atau menginstalnya. Banyak kasus start page browser 

berubah tanpa sebab yang jelas dan bahkan tidak bisa diubah walaupun 

secara manual. Gejala ini ditandai munculnya toolbar yang menyatu 

dengan komponen toolbar browser. 

                                                            
  60 Data diambil dari www.entry.asp.htm, diakses pada tanggal 8 November 2009  
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3) Adanya aktivitas mencurigakan, salah satunya komputer mengakses 

hardisk, padahal user sedang tidak beraktivitas dengan komputernya. 

Selain itu, koneksi internet menunjukkan aktivitas, meskipun user tidak 

menggunakannya. Munculnya ikon-ikon baru yang tidak jelas pada tray 

icon. Semuanya itu menandakan adanya aktivitas background yang 

sedang bekerja pada komputer. 

4) Muncul iklan pop-up setiap kali user terkoneksi dengan internet. Pop-up 

akan muncul terus-menerus walaupun sudah di close secara manual. Isi 

dari Pop-up tersebut bahkan tidak ada hubungannya dengan situs yang 

sedang dibuka oleh user. Pop-up tersebut dapat berupa tampilan situs 

porno atau junk site lainnya.61 

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah spyware adalah: 

1) Hati-hati dalam melakukan browsing situs yang tidak jelas di internet. 

 Biasanya situs-situs yang underground, situs-situs hacking dan situs-

 situs crack. 

2) Khusus untuk program freeware62, sebelum digunakan lihat informasi 

 di bagian review pengguna. Apakah ada complain mengenai spyware 

                                                            
 61 Data diambil dari www.boytra.blogspot.com/2007/08/cerita-sedikit-tentang-spyware.html, 
diakses pada tanggal 16 November 2009 
 
  62 Freeware merupakan perangkat lunak yang  dipakai secara gratis tanpa batasan tertentu. 
Hak cipta suatu freeware dipegang oleh pembuatnya. 
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 di dalamnya. Karena umumnya spyware ada di program yang 

freeware. 

3) Usahan tidak menggunakan program-program yang P2P sharing dan 

 download accelator contohnya Kazaa, download plus dan sebagainya. 

4) Lakukan update software antivirus terhadap komputer secara rutin. 

5) Pada saat download program di internet, usahakan untuk membaca 

 EULA (End-User License Agreement) karena biasanya di dalam 

 klausula dibuat serumit dan sepanjang mungkin padahal patut 

 diketahui bahwa pelaku biasanya menyisipkan klausula mengenai 

 spyware. 

6) Instal anti-spyware seperti ad aware. Namun kadang spyware terbaru 

 tidak terdeksi. Itulah sebabnya sebaiknya software antivirus komputer 

 di update secara berkala.63 

Contoh cyber espionage lain yang menjadi kontroversi terjadi, beberapa 

waktu lalu di Amerika Serikat terjadi polemik mengenai pengawasan terhadap 

kegiatan internet. Polemik ini bermula dari dipublikasikannya suatu sistem penyadap 

email milik Federal Bureau of Investigation (FBI) yang dinamakan “Carnivore”.64 

Sistem ini dipasang pada server milik sebuah Internet Service Provider (ISP). Untuk 

kemudian memonitor email yang melalui server tersebut. 

                                                            
  63 Data diambil dari http://puskom.unila.ac.id/ , diakses tanggal 10 November 2009  
  64 Data diambil dari www.fbi.org, diakses pada 8 September 2009  
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Aktivitas cyber espionage banyak dilakukan pula dengan menggunakan 

software-software yang dapat di download secara gratis di internet, diantaranya 

adalah: 

1) Family Key Logger 2.83 (Pengintai Aktivitas PC Keluarga) 

http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_fkl 

2) Golden Key Logger 4.54 (Pengintai Aktifitas Internet Anak Anda) 

http://www.golden- keylogger.com/statdir/stat.php?id=downloads 

3) Personal Inspectore 4.54 (Pengintai Aktifitas Berinternet Karyawan) 

http://www.golden-keylogger.com/statdir/stat.php?id=download_s 

4) Give Me Too (Pengintai Aktifitas Jaringan LAN) 

http://www.spyarsenal.com/network-sniffer/give-me-too.zip 

5) Print Monitor Pro (Pengintai Aktifitas Printer) 

http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_ pmpro32 

6) AIM Key Logger (Pengintai Semua Aktifitas AIM) 

http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_aim 

7) ICQ Logger (Pengintai Semua Aktifitas ICQ) 

http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_icq 

8) Yahoo Logger (Pengintai Semua Aktifitas YM) 

  http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_yahoo 

9) IRC Logger (Pengintai Program IRC Client) 

http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_irc 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Tindak pidana cyber Shelly Nicko

http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_fkl
http://www.golden-keylogger.com/statdir/stat.php?id=download_s
http://www.spyarsenal.com/network-sniffer/give-me-too.zip
http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_aim
http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_icq
http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_yahoo
http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_irc


10)  Digi Watcher (Pengintai Aktifitas Video) 

http://www.digi-watcher.com/download.htm 

11)  Desktop Spy (Pengintai Aktifitas Komputer Denan Membentuk 

Capture) 

http://www.spyarsenal.com/desktop-spy-agent/desktop-spy-agen 

12) Telephone Spy 3.0 (Pengintai dan Merekam Semua Pembicaraan 

Telepon) 

http://www.spyarsenal.com/telephone-spy/telephone-spy.zip 

13) Home Key Logger (Pengintai Aktifitas Keybord) 

http://www.spyarsenal.com/keylogger/keylogger.zip 

14) Internet Spy (Pengintai Semua Aktifitas Browsing) 

http://www.spyarsenal.com/internet-spy/internet-spy.zip 

15) Print Monitor (Pengintai Semua Kegiatan Printer) 

http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_epm 

16) Spy Arsenal Detective 1.00 (Pengintai Aktifitas PC Melalui Mobile) 

http://www.spyarsenal.com/statdir/stat.php?id=download_detective65

                                                            
  65 Data diambil dari www.daftar-software-pengintai.html, diakses pada tanggal 15 November 
2009 
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BAB III 

TINDAK PIDANA CYBER ESPIONAGE DALAM SISTEM HUKUM DI 
INDONESIA 

 

1. Pengaturan Tindak Pidana Cyber Espionage dalam KUHP 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia telah 

mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan 

komputer (komputer crime) yang kemudian berkembang menjadi cyber crime. 

Setidaknya ada dua pendapat yang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang 

berhubungan dengan komputer yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan 

masalah cyber crime yakni : 

1) KUHP mampu untuk menangani kejahatan di bidang komputer (komputer 

crime). Madjono Reksodiputro pakar kriminolog dari Universitas 

Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer bukanlah 

kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. 

Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan 

ke dalam KUHP dan bukan ke dalam undang-undang tersendiri. 

2) Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (komputer crime) 

memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP  atau Undang-Undang 

tersendiri  yang mengatur tindak pidana di bidang komputer. 

a. Sahetapy, Guru besar Hukum Pidana Universitas Airlangga, 

Surabaya  mengatakan bahwa hukum pidana yang ada tidak siap 

menghadapi kejahatan komputer, karena tidak segampang itu 
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menganggap kejahatan komputer berupa pencurian data sebagai 

suatu pencurian. Kalau dikatakan pencurian maka harus ada barang 

yang hilang. Sulitnya pembuktian dan kerugian besar yang 

mungkin terjadi melatarbelakangi pendapatnya yang mengatakan 

perlunya produk hukum baru yang menangani kejahatan komputer 

agar dakwaan terhadap pelaku tidak meleset. 

b. J.Sudama Sastroandjojo, menghendaki perlu adanya ketentuan baru 

yang mengatur permasalahan tindak pidana komputer. Tindak 

pidana yang berhubungan dengan komputer haruslah ditangani 

secara khusus karena cara-caranya, lingkungan, waktu, dan letak 

dalam melakukan kejahatan komputer adalah berbeda dengan 

tindak pidana lain.66  

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat tersebut ketentuan-ketentuan 

dalam KUHP tentang cyber crime masih bersifat konvensional. Namun 

berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya kasus dalam dunia maya (cyber) dan 

kategorisasi kejahatan cyber menurut draft convention on cyber crime maupun 

pendapat para ahli, penulis mengkategorikan beberapa hal yang secara khusus 

diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat instensitas terjadinya kasus 

tersebut yaitu : 

a. Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian. 

                                                            
  66 Data diambil dari http://BLOGS.DEPKOMINFO.GO.ID/ITJEN/2008/12/19/Menjerat-
Pelaku-cyber-Crime-Dengan-KUHP/, diakses pada tanggal 20 November 2009  
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b. Ketentuan yang berkaitan dengan penghancuran atau pengerusakan 

barang. 

c. Delik tentang pornografi. 

d. Delik tentang penipuan. 

e. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi 

wilayah orang lain. 

f. Delik tentang penggelapan. 

g. Kejahatan terhadap ketertiban umum. 

h. Delik tentang penghinaan. 

i. Delik tentang pemalsuan surat. 

j. Ketentuan tentang pembocoran rahasia. 

k. Delik tentang perjudian. 

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana atas pelaku cyber espionage di 

Indonesia, harus memenuhi kualifikasi perbuatan pidana. Mengingat cyber 

espionage merupakan salah satu aktvitas cyber crime yang dilakukan oleh hacker, 

yang merupakan kejahatan terhadap informasi seseorang, instansi ataupun 

lembaga yang bersifat pribadi dan rahasia sehingga penerapan pasal-pasal pidana 

haruslah tepat baik berdasarkan yang ada dalam KUHP maupun diluar KUHP 

karena kegiatan mata-mata ini melalui proses yang runtut. Menurut doktrin hukum 

pidana Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya 

tentang ‘Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia’ dikatakan bahwa, untuk dapat 

digolongkan menjadi suatu perbuatan pidana, maka suatu perbuatan itu harus 

terlebih dulu dilarang dan diancam dengan pidana dalam suatu perundang-
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undangan yang berlaku. Persyaratan pemidanaan ini dikenal dengan sebutan asas 

legalitas (principle of legality). Dalam bahasa Latin dikenal dengan “Nullum 

Delictum nulla poen sine preaviaa lege” dan dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan sebagai tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan lebih dahulu atau 

dengan kalimat sederhana : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain 

telah ada ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang 

mendahuluinya”.67 

Lebih lanjut Moeljatno menambahkan bahwa penerapan asas legalitas 

dalam hukum pidana Indonesia mengandung 3(tiga) pengertian yaitu : 

a. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kalau terhadap perbuatan itu tidak 

ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini nampak 

jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat(1) KUHP yang berbunyi : “Tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam 

perundang-undangan yang telah ada sebelum perbutan dilakukan”. 

b. Tidak boleh menggunakan analogi dalam menentukan adanya suatu 

perbuatan pidana. Suatu analogi terhadap aturan hukum pidana dilarang 

karena analogi bersifat subjektif, tidak berpegang pada aturan yang ada 

tetapi menggunakan ratio terhadap maksud dan inti dari aturan yang ada 

sehingga dapat berakibat pada ketidakadilan dalam suatu putusan 

pengadilan. 

c. Tidak berlakunya asas retroaktif (berlaku surut) terhadap aturan-aturan 

hukum pidana. Namun dalam perkembangan akhir-akhir ini, telah 

                                                            
  67 Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, Cet. VII, Rineka Cipta, Jakarta, September 2002, 
h.23.  
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diperbolehkan berlakunya asas retroaktif ini dalam batas-batas tertentu 

seperti terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran HAM berat.68 

Berdasarkan persyaratan asas legalitas ini maka pemidanaan terhadap 

pelaku cyber espionage tentunya harus didasarkan pada sumber hukum yang 

berlaku saat ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun 

peraturan perundang-undangan lain diluar KUHP yang berkaitan dengan cyber 

espionage. 

Dalam hukum pidana terdapat pendekatan dalam menerapkan suatu 

ketentuan pidana, yang biasa dikenal dengan istilah interpretasi atau penafsiran. 

Tidak akan diuraikan secara menyeluruh mengenai penafsiran, namun secara lebih 

khusus akan akan dibahas mengenai penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif 

adalah memperluas pengertian dari suatu istilah berbeda dengan pengertiannya 

yang digunakan dalam istilah sehari-hari. Mengenai penggunaan cara penafsiran 

ini sering terjadi perbedaan pendapat diantara para sarjana karena sukar memberi 

batas bagi perluasan tersebut. Hal ini menjadi perhatian karena analogi juga 

dikatakan sebagai perluasan pengertian atau perluasan cakupan ketentuan suatu 

peraturan, padahal pada umumnya analogi tidak diperbolehkan dalam hukum 

pidana. 

Menggunakan analogi berarti menganggap sesuatu sebagai termasuk 

dalam pengertian dari suatu ketentuan undang-undang hukum pidana, karena 

sesuatu itu banyak sekali kemiripannya atas kesamaannya dengan ketentuan 

tersebut. Contoh terkenal mengenai penerapan analogi adalah kasus pencurian 

                                                            
  68 Ibid., h.25 
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aliran listrik. Yang menjadi persoalan adalah, apakah aliran listrik dianggap 

sebagai “barang” dan apakah terjadi terjadi tindakan “mengambil”?. Hooge Raad 

(MA negara Belanda) telah memutuskan bahwa aliran listrik termasuk dalam 

pengertian barang dan dengan demikian terjadi “pengambilan “ sesuai denagan 

istilah yang digunakan pasal 362 KUHP, walaupun pada kenyataannya yang 

terjadi adalah penyalurannya. Pertimbangan Hoge Raad adalah, bahwa maksud 

dari Pasal 362 adalah untuk melindungi harta orang lain, tanpa merumuskan apa 

yang dimaksud dengan barang. (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 W.10728).69 

Penafsiran ekstensif berbeda dengan analogi, menurut Wirjono 

perbedaan antara penafsiran ekstensif dengan analogi adalah : 

Orang masih ada di bidang penafsiran ekstensif apabila dari kata-kata 
suatu peraturan hukum tidak terlihat, tetapi dengan suatu cara pikiran 
itu disimpulkan, bahwa suatu kejadian atau peristiwa tertentu 
dimaksudkan turut teratur juga. Sedangkan analogi terjadi apabila suatu 
penafsiran disimpulkan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tertentu 
tidak turut diatur dalam suatu peraturan hukum, namun tetap saja 
dianggap diliputi oleh peraturan itu.70 

 

Penerapan KUHP terhadap tindak pidana cyber espionage memerlukan 

pemilah-milahan, perbuatan yang mana substansinya hampir sama dengan 

rumusan tindak pidana biasa dalam KUHP, rumusan perbuatan Cyber Espionage 

adalah merupakan kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk 

melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki jaringan 

komputer (komputer network sistem) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya 

ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen maupun data-data pentingnya 
                                                            
  69 E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan 
Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, h.76-77.  
 70 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT Eresco, Jakarta, 1969 
sebagaimana dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R Sianturi,op.cit.,h.68. 
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tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Mengingat cyber espionage 

melalui proses yang runtut, maka penjatuhan pidana didasarkan pada relevansi 

tindak pidana yang dilakukan dari awal hingga akhir, sehingga pasal yang dijerat 

pun bisa lebih dari 1(satu).  

Berdasarkana penjelasan mengenai modus operandi cyber espionage 

pada bab sebelumnya, maka ada beberapa ketentuan dalam KUHP yang dapat 

dikenakan terhadap pelaku, diantaranya adalah : 

 Aturan yang mengatur perihal ketentuan yang berkaitan dengan  

perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain yaitu dalam Pasal 167 

KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: 

Ayat (1) 

Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau 
pekarangan tertutup dipakai orang lain dengan melawan hukum atau 
berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang 
berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan 
pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau paling banyak empat 
ribu lima ratus rupiah. 

Ayat (2) 

Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan 
menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan 
palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dulu bukan 
karna kekhilafan masuk dan kedapatandi situ pada waktu malam, 
dianggap memaksa masuk. 

Ayat (3) 

Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat 
menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan. 

Ayat (4) 

Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) ditambah sepertiga jika yang 
melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. 
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Sebagaimana kita ketahui bahwa konvergensi teknologi (komputer, 

komunikasi dan informasi), yang terwujud dalam bentuk internet, dimana isu 

privasi merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Jika terjadi suatu 

penuyusupan terhadap suatu sistem komputer dan disaat yang bersamaan tindakan 

tersebut telah terdeteksi oleh pemilik sistem, tindakan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai suat kejahatan jika dampak yang ditimbulkan menimbulkan 

kerugian pada orang lain. 

Unsur-unsur yang dapat ditemukan dalam Pasal 167 KUHP : 

1)  Unsur Subjektif 

Unsur subjektif yang dimaksud dengan Pasal 167 KUHP adalah tiada 

kekhilafan atau ringkasnya adanya suatu kesengajaan dalam melakukan 

perbuatan tersebut. Jika kita kembali melihat KUHP (R.Sesilo), 

perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, dimana pelaku 

terdeteksi (diketahui) dan setelah diperingati tidak dihindarkan oleh yang 

bersangkutan. Dari rumusan tersebut kiranya dapat ditarik kesimpulan 

bahwa adanya suatu kesengajaan dalam tindakan tersebut. Jika KUHP 

diterapkan dalam cyber espionage  ini, maka sifat kesengajaan dari 

perbuatan tersebut perlu dibuktikan di siding pengadilan, dan jika 

terbukti maka pelaku (hacker) baru dapat dipidana. 

Kesengajaan menurut doktin dalam hukum pidana terbagi atas: 

a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan 
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Terjadinya suatu tindakan atau maksud atau akibat tertentu (sesuai 

dengan perumusan Undang-Undang Hukum Pidana) kesengajaan 

dengan kesadaran kepastian atau keharusan 

b. Seberapa jauh pengetahun atau kesadarn pelaku tentang tindakan 

dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pelaku delik. 

Disini termasuk tindakan atau akibat tersebut harus pasti terjadi. 

c. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan 

Kesengajaan dengan gradasi terendah, bahkan sering sukar untuk 

membedakan dengan culpa, yang menjadi sandaran adalah sejauh 

mana pengetahuan atau pelaku, tentang akibat dan tindakan yang 

dilarang beserta tindakan lainnya yang mungkin akan terjadi.71 

2) Unsur Objektif 

Memasuki wilayah dalam hal ini wilayah fisik (rumah, ruangan, 

pekarangan tertutup). Sifat fisik ini yang membatasi aturan pidana KUHP 

dapat diterapkan, cyberspace bukanlah wilayah fisik seperti yang kita 

bayangkan. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan makna, jangan lagi 

sifat fisik dari cyberspace diajdikan perdebatan, tetapi  pada “tindakan 

atau perbuatan  masuk melawan hukumnya.” Dunia maya (cyberspace) 

yang bersifat tidak nyata ini menjadikan tindakan yang bersifat fisik tidak 

lagi dijadikan sandaran bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana. 

Unsur barangsiapa tetap dijadikan patokan, hanya cara yang 

dilakukantidak lagi langsung pada objek fisik, tindakan yang dimaksud 

                                                            
  71 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Cet.2, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2004, h.409.  
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disini berupa suatu jejak elektronik (electronic path) yang berisikan log 

file, angka atau data matematis yang mengindikasikan telah berlangsung 

aktivitas elektronik. 

Dari pasal 167 KUHP menurut Andi Hamzah ada beberapa hal yang 

menyulitkan aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan  komputer, 

seperti : 

1) Apakah komputer dapat disamakan dengan rumah, ruangan , atau 

pekarangan tertutup. 

2) Berkaitan dengan cara masuk ke rumah atau pekarangan tertutup, apakah 

test key atau password yang digunakan oleh seorang untuk berusaha 

masuk kedalam suatu sistem jaringan dapat dikategorikan sebagai kunci 

palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu. 

Relevansi Pasal ini dengan kejahatan teknologi informasi adalah adanya 

kesamaan konsepsi antara rumah dan pekarangan dengan komputer atau fasilitas 

sistem komputer atau jaringan komputer dimana semuanya memenuhi konsep 

“ruang” untuk menaruh barang milik atau property. Jika rumah dan atau tempat 

tertutup digunakan untuk menyimpan harta benda, sistem komputer juga dipakai 

untuk menyimpan harta benda berupa program dan data yang perlu dilindungi. 

Oleh karena itu jika ada pihak yang masuk ke fasilitas sistem komputer dan atau 

jaringan komputer tanpa hak , apalagi jika tindakannya dengan melawan hukum 

seperti memalsu identitas, merusak password dan atau kunci rahasia yang 

melindungi sistem komputer tersebut, maka tindakan ini dapat disetarakan dengan 

tindakan melawan hukum yang melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.  
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Pasal  lain yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi 

wilayah orang lain adalah pasal 551 KUHP, yang berbunyi : 

Barang siapa tanpa wewenang berjalan atau berkendaraan dia atas tanah 
yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, 
diancam dengan pidana denda paling banyak dua artus dua puluh lima 
rupiah. 

 

Jika dilihat dari susunan kata per katanya saja kesimpulan yang dapat 

ditarik dari Pasal ini adalah bahwa pasal ini melarang orang yang berjalan atau 

berkendaraan di atas tanah orang lain yang nyata-nyata sudah diberi tanda 

larangan bahwa tanah itu tidak boleh dilalui. Namun demikian, apabila dilakukan 

kajian perluasan konsepsi, tanah identik dengan ruang atau fasilitas sistem 

komputer karena memiliki kesamaan sifat yaitu properti. Berjalan atau berkendara 

di atas tanah tanpa ijin meski sudah ada larangan dapat disamakan sebagai akses 

kepada fasilitas komputer tanpa ijin. Penggunaan user-id, password dan alat 

verifikasi lainnya dapat disamakan sebagai alat masuk tanpa ijin. 

Berkaitan dengan Pasal diatas, ada beberapa hal yang tidak sesuai lagi 

untuk diterapkan dalam upaya penanganan hukum siber jenis Cyber Espionage 

yang sangat ringan (dapat mengganti pidaan kurungan) padahal cyber espionage 

yang umumnya terjadi dapat merugikan financial yang tidak sedikit. 

Apabila berhubungan dengan kaamanan negara, KUHP hannya mengatur 

spionase terhadap negara yang cenderung dilakukan secara konvensional pada 

saat perang, yakni terdapat dalam Pasal 124 ayat (2) dan 126 KUHP. Pada Pasal 

124 ayat (2) dirumuskan bahwa : 
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 Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama kurun 
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika pembuat: 
Ke-1: Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, 
gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara; 
Ke-2: Menjadi mata-mata musuh atau memberi pondokan kepadanya  

 
 

Ketentuan lain yang berkaitan dengan tindak pidana Cyber Espionage 

apabila perbuatan seseorang itu menyangkut bocornya data keluar terutama 

mengenai data yang harus dirahasiakan (data leakage) maka ketentuan yang 

dapat diterapkan adalah ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan 

membocorkan suatu rahasia. Ketentuan yang berkaita dengan membcorkan suatu 

rahasia negara (termasuk di dalamnya perbuatan dengan menggunakan sarana 

internet) diatur dalam pasal 112, 113 KUHP dan Pasal 114 KUHP serta 

perbuatan yang membocorkan rahasia perusahaan yang diatur dalam Pasal 322 

KUHP dan Pasal 323 KUHP. 

Pasal 112 KUHP berbunyi : 

Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat atau berita-
berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus 
dirahasiakan untuk kepentingan negara atau dengan sengaja 
memberitahukan atau memberikan nya kepada negara asing, diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

 
Pasal ini merupakan ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan 

pembocoran rahasia negara yang sering kali bersinggunangan dengan masalah 

spionase. Kaitannya dengan kejahatan siber khususnya dengan cyber espionage 

adalah pembukaan rahasia negara dapat dilakukan kepada pihak yang tidak 

berwenang untuk menerima rahasia tersebut. Untuk masuk dalam suatu terminal 

yang berisikan rahasia negara memang dibutuhkan suatu keahlian khusus tetapi 

bukan berarti hal yang tidak mungkin dapat dilakukan karena basis data 
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pemerintah saat ini banyak yang menggunakan kecanggihan teknologi e-

government. Unsur kesengajaan pada pasal 1 ini diancam pidana paling lama 7 

tahun. 

Pasal 113 KUHP berbunyi : 

Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian 
mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada 
orang lain yang tidak berwenang mengetahui surat-surat, peta-peta, 
rencana-rencana, tau benda-benda yang bersifat rahasia dan yang 
bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap 
serangan dari luar, yang ada padanya tau isinya , bentuknya diancam 
pidana paling lama empat tahun. 

 
Pasal 114 KUHP berbunyi : 

  
Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-
surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 
harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk 
atau susunannya untuk seluruh atau sebagian diketahui oleh umum 
(atau) tidak berwenang mengetahui diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama 
satu tahu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 

 
Sedangkan membocorkan rahasia perusahaan dapat dikaterorikan sebagai 

kejahatan membuka rahasia, sehingga si pelaku dapat diancam dengan pidana 

berdasarkan Pasal 322 KUHP dan Pasal 323 KUHP. 

Rumusan Pasal 322 KUHP adalah sebagai berikut : 

Barangsiapa membuka rahasia yang wajib disimpannya  karena jabatan 
atau pencahariannya baik sekarang maupun  yang terdahulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana 
denda Sembilan ribu rupiah 

  
Rumusan Pasal 333 KUHP adalah sebagai berikut : 
 

Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang 
suatub perusahaan dagang , kerajinan, atau pertanian dimana ia bekerja 
atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan 
pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak 
sembilan ribu rupiah 
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Perkembangan teknologi informasi bagi kegiatan suatu negara ataupun 

perusahaan seperti menyimpan surat-surat atau menyimpan benda-benda rahasia 

ke dalam data base/ storage yang berupa data merupakan suatu sisi positif dari 

dari kehadiran teknologi informasi itu sendiri. Suatu data dapat juga mengenai 

organisasi kenegaraan atau produksi mengenai metode dan bahan baku serta 

angka produksi perusahaan dan sebagainya. Tetapi manakala data ini jatuh ke 

pihak ketiga yang tidak berwenang untuk menerima, mengetahui atau 

mendapatkannya maka hal tersebut dapat merugikan dan membahayakan bagi 

kelangsungan dari perusahaan yang bersangkutan.72 

Selain sanksi pidana yang dikenakan untuk delik atau tindak pidana yang 

telah selesai dilakukan, KUHP juga mengatur mengenai percobaan kejahatan 

tindak pidana sebagaimana yang tertulis pada pasal 53 (1) KUHP yang berbunyi: 

“ Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari 

adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan 

semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. 

Unsur-unsur yang pada pasal tersebut adalah : 

1. Adanya niat 

2. Adanya Permulaan pelaksanaan 

3. Tidak selesainya tindak kejahatan tersebut bukan karena 

kehendaknya sendiri 

                                                            
  72 Data diambil dari 
http://BLOGS.DEPKOMINFO.GO.ID/ITJEN/2008/12/19/MENJERAT-PELAKU-CYBER-
CRIME-DENGAN-KUHP, diakses pada tanggal 23 November 2009  
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Pasal tersebut apabila dikatkan dengan tindak pidana di bidang teknologi 

informasi khususnya tindak pidana cyber espionage, maka relevansinya adalah 

apabila pelaku atau hacker berdasarkan modus operandi sebagaimana telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya telah berhasil memasuki akses jaringan internet 

atau komputer milik pihak lain dengan niat untuk memata-matai data dengan 

didahului kegiatan pencariaan data (footprinting), pemilihan sasaran (scanning) 

dan/atau pencarian data mengenai sasaran (enumerasi), namun belum sampai pada 

tahap cyber espionage atau memata-matai data bukan karena kehendaknya 

sendiri, maka pelaku dapat dikenakan pasal ini karena spionase sendiri merupakan 

tindak pidana kejahatan bukan pelanggaran. 

 

2. Pengaturan Tindak Pidana Cyber Espionage diluar KUHP 

Sebagaimana pengaturan yang ada dalam KUHP, maka penjatuhan 

pidana terhadap pelaku cyber espionage dengan menggunakan ketentuan diluar 

KUHP pun dilakukan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, mengingat 

cyber espionage ini sendiri merupakan tindak pidana dengan proses yang runtut 

sehingga ada kemungkinan pelaku tidak hanya di jerat dengan 1(satu) pasal saja. 

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

Tindak pidana Cyber Espionage ini merupakan Tindak Pidana 

khusus yang artinya dari segi hukum materiilnya menyimpangi Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), sedangkan dari sisi hukum 
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formilnya masih mengikuti ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Sebelum disahkannya undang-undang informasi dan Transaksi 

Elektronik, penanganan atas tindak pidana cyber espionage belum 

mendapat payung hukum yang jelas. Hal ini disebabkan belum ada 

satupun undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana cyber 

espionage secara eksplisit. KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana 

spionase konvensional dan tindak pidana-tindak pidana yang dapat 

ditafsirkan secara ektensif sebagai tindak pidana cyber espionage. 

Penggunaan pasal-pasal yang sudah tidak sesuai lagi atau dapat 

dikatakan kurang tepat dapat menyulitkan aparat dalam menjerat pelaku, 

tidak saja dikarenakan hukum materiilnya yang tidak mengakomodir 

bentuk baru dari kejahatan spionase atau mata-mata ini, tetapi juga hukum 

formil yang bersumber dari KUHAP belum mengenal adanya alat bukti 

digital. Padahal sebagian besar barang bukti yang didapat dari penyidikan 

tindak pidana cyber espionage berbentuk digital. Secara yuridis kegiatan 

cyber space tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum 

konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak 

kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. 

Setelah disahkannya undang-undang informasi dan transaksi 

elektronik ini maka terbentuklah payung hukum para aparat penegak 

hukum untuk menangkap dan menjerat pelaku kejahatan ini. 
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Manfaat yang dapat diambil dengan adanya UU No.11 tahun 2008 

adalah : 

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. 

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 

3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan 

berbasis teknologi informasi. 

4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan 

teknologi informasi.73 

 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari 54 

pasal yang terbagi dalam 13 bab. Berikut adalah hal-hal yang diatur di 

dalamnya : 

a. Bab I  : Ketentuan Umum 

b. Bab II  : Asas dan Tujuan 

c. Bab III  : Informasi, dokumen,  tanda tangan elektronik 

d. Bab IV  : Penyelenggaraan sertifikasi dan system   

      elektronik 

e. Bab V  : Transaksi elektronik 

                                                            
  73 Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika, 
www.aptel.depkominfo.go.id, data diakses pada tanggal 23 November 2009.  
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f. Bab VI  : Nama domain , Hak Kekayaan Intelektual dan  

     Perlindungan Hak Pribadi 

g. Bab VII  : Perbuatan yang dilarang 

h. Bab VIII  : Penyelesaian sengketa 

i. Bab IX  : Peran pemerintah dan masyarakat 

j. Bab X  : Penyidikan 

k. Bab XI  : Ketentuan pidana 

l. Bab XII  : Ketentuan peralihan 

m. Bab XIII  : Ketentuan penutup 

 Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

cyber espionage diatur dalam pasal 30 ayat (2) yang berbunyi: Setiap 

orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 

komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan 

untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik 

dikenai sanksi pidana berdasarkan  pasal 46 ayat(2) yang berbunyi: Setiap 

orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 

ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). 

Hacker yang melakukan aksi mata-mata atau cyber espionage 

untuk mendapatkan informasi dari hasil mengakses komputer secara 
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illegal memenuhi unsur-unsur yang ada dalam rumusan pasal 30 ayat (2) 

undang-undang ini. Sedangkan untuk orang (hacker) yang dengan sengaja 

memfasilitasi orang lain agar bisa mengetahui ataupun mengakses 

informasi yang bukan haknya sebagaimana yang terjadi pada kasus 

pembuat Spyware jenis LoverSpy, maka dapat dikenakan pasal 32 ayat (2) 

dan pasal 34 ayat (1) UU ITE yakni : 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukumdengan cara apa pun memindahkan atau mentrasfer 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada 
Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.  

Pasal 34 ayat (1) yakni : 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum memproduksi, menjual, mengadakan untukm 
digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, 
atau memiliki : 

a. Perangkat keras atau perangkat lunak computer yang 
dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk 
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 27 sampai dengan pasal 33; 

b. Sandi lewat computer, kode akses, atau hal yang 
sejenis dengan ituyang ditujukan agar system 
Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan 
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 27 sampai dengan pasal 33. 

 

 UU ITE selain mengatur mengenai tindak pidana terhadap perbuatan cyber 

espionage itu sendiri, juga mengatur mengenai subjek yang melakukan tindak 

pidana tersebut, yankni yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi. 

Adanya pengaturan tersebut berimplikasi pada pidana yang akan dijatuhkan, 

sebagaimana yang tercantum pada pasal 52 ayat (4) yakni : “Dalam hal tindak 
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pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan 

oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua per tiga”. 

Mengenai percobaan, UU ITE tidak mengatur secara tersendiri, oleh sebab 

itulah maka secara otomatis berlaku ketentuan pasal 86 KUHP. Berdasarkan pasal 

86 KUHP, maka jika di dalam suatu UU diatur tentang tindak pidana kejahatan 

didalamnya termasuk ketentuan tentang  percobaan. Dengan dmikian, meskipun 

UU ITE tidak mengatur tentang percobaan, maka siapapun yang mencoba 

melakukan tindak pidana di bidang ITE, akan tetap dijatuhi pidana dengan 

ancaman maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Hal ini sesuai dengan 

KUHP Pasal 53 dan 56.  

 Berbeda dengan Percobaan yang masih menggunakan ketentuan yang ada 

dalam KUHP, hal lain yang diatur secara khusus pada undang-undang informasi 

dan transaksi elektronik adalah mengenai hukum acara formil atas tindak pidana 

siber (cyber crime). Terutama mengenai alat bukti yang digunakan dalam tindak 

pidana siber ini. Hal ini berdasarkan pasal 44 yang berbunyi : 

Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemerikasaan di siding 
pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai 
berikut: 

 
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-

undangan; dan 
b. alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angkan 1 dan 
angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).  
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b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi 

 Di bidang komunikasi yang merupakan bagian dari teknologi 

komunikasi, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan 

telekomunikasi sudah diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 1999 

dalam Pasal 22 yang berbunyi : 

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah 
atua memanipulasi: 
f. akses ke jaringan telekomunikasi;dan atau 
g. akses ke jasa telekomunikasi;dan atau 
h. akses atau jaringan ke telekomunikasi khusus” 

 

 Unsur-unsur dalan Pasal 22 Undang-Undang No.36 tahun 1999 

tentang Telekomunikasi antara lain ; 

a) Setiap orang 

b) Dilarang 

c) Melakukan perbuatan tanpa hak 

d) Tidak sah 

e) Memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan atau 

akses ke jasa telekomunikasi dan atau akses ke jaringan 

telekomuniksi khusus. 

 Pada pasal ini tidak tidak secara langsung menggunakan kata cyber 

espionage dalam rumusan pasalnya, tetapi mengatur mengenai akses tidak 
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sah ,sehingga aksi hacker yang melakukan spionase untuk mengintai atau 

memata-matai data melanggar ketentuan pasal ini. 

Penekanan dari pasal ini adalah larangan terhadap akses tidak sah 

kepada jaringan dan jasa telekomunikasi. Pada kenyataannya dan sesuai 

dengan definisi telekomunikasi (Pasal 1 UU No.36/1999) tidak ada 

perbedaan lagi antara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan jaringan 

dan jasa teknologi informasi, karena di dalamnya juga selalu ada jaringan 

komputer. Oleh karena itu tindakan mengakses sistem komputer dengan 

tidak sah dapat dikenai tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 yang berbunyi: 

“ Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan atau denda peling banyak Rp.600.000.000,- 
(enam ratus juta rupiah) “ 

 

 Penekanan sanksi pidana pada pelanggar akses tidak sah, dengan 

tuntutan pidana penjara serta denda sesuai dengan pasal 50, menguatkan 

pentingnya jaminan keamanan terhadap data-data yang secara 

computerized patut untuk dilindungi, sehingga tindakan apapun yang 

dilakukan hacker pada sebuah jaringan komputer khusunya internet tanpa 

kewenangan patut ditindak secara tegas. 

 Perbandingan pengaturan tindak pidana cyber espionage baik 

dalam KUHP maupun diluar KUHP akan ditunjukkan secara jelas pada 

tabel berikut ini : 
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Tabel. III 

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Cyber Espionage 

KUHP Undang-undang 

No.36 Tahun 1999 

tentang 

Telekomunikasi 

Undang-undang 

No.11 Tahun 2008 

tentang Informasi 

dan Transaksi 

Elektronik 

Pasal 113(1) : 

Barangsiapa 

dengan 

sengaja, untuk 

seluruhnya atau 

sebagian 

mengumumkan

, atau 

memberitahuka

n maupun 

menyerahkan , 

kepada orang 

yang tidak 

berwenang 

mengetahui, 

Pasal 22 : Setiap orang 

dilarang melakukan 

perbuatan tanpa hak , 

tidak sah atau 

memanipulasi : 

Akses ke jaringan 

telekomunikasi, 

dan/atau akses ke jasa 

komunikasi dan/atau 

akses atau jaringan ke 

telekomunikasi 

khusus. 

Pasal 46 : Tentang 

ketentuan pidana 

mengakses computer 

dan/atau system 

elektronik orang lain 

dengan cara apapun 

dengan tujuan untuk 

memperoleh 

informasi elektronik 

da/atau dokumen 

elektronik dengan 

melanggar, 

menerobos, 

melampaui, atau 

menjebol sistem 
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surat-surat, 

peta 

-peta, rencana-

rencana, 

gambar-

gambar atau 

benda-benda 

yang bersifat 

rahasia dan 

bersangkutan 

de ngan 

pertahanan atau 

keamanan 

Indonesia 

terhadap 

serangan dari 

luar, yang ada 

padanya atau 

isinya, 

bentuknya taua 

susunannya 

benda-benda 

pengamanan. 
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itu diketahui 

olehnya, 

diancam 

dengan pidana 

penjara paling 

lama empat 

tahun. 

Objek sasaran : Negara Objek sasaran : Akses 

telekomunikasi Negara 

maupun Swasta 

(Bisnis, politik dll) 

 

 

Objek sasaran : 

Informasi mengenai 

Negara maupun 

Swasta (bisnis, politik 

dll) 

Media sasaran bersifat 

konvensional yakni 

berupa kertas-kertas, 

surat-surat, peta-peta, 

dll. 

Media sasaran bersifat 

modern dengan 

memanfaatkan 

kecanggihan teknologi 

yakni berupa data atau 

informasi elektronik 

Media sasaran bersifat 

modern dengan 

memanfaatkan 

kecanggihan 

teknologi yakni 

berupa data atau 

informasi elektronik 

Adanya pasal yang Tidak ada pasal yang Tidak ada pasal yang 
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mengatur mengenai 

Percobaan Kejahatan, 

yakni pada pasal 53 

(1) KUHP 

mengatur mengenai 

percobaan 

mengatur mengenai 

percobaan. 

BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kesimpulan 

a. Cyber Espionage adalah tindak pidana mata-mata terhadap suatu data 

elektronik atau kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk 

melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki 

jaringan komputer. Modus operandi atau cara-cara yang dilakukan 

dalam proses pengintaian ini terjadi apabila terjadi suatu akses ke dalam 

suatu sistem yang dituju mencapai suatu keberhasilan, dengan tahapan 

pencarian data (footprinting), pemilihan sasaran (scanning), pencarian 

data mengenai sasaran (enumerasi), akses illegal (gaining acces), 

menaikkan atau mengamankan posisi (escalating privilege), kemudian 

memata-matai data (cyber espionage). 

b. Tindak pidana cyber espionage  merupakan tindak pidana khusus yang 

bermakna bahwa : 
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1) Ketentuan pasal-pasal dalam UU ITE merupakan ke khususan dari 

ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. 

2) Ketentuan pidana yang diterapkan pada tindak pidana cyber 

espionage adalah ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) UU ITE bukan 

dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP. 

3) Meskipun tindak pidana khusus, namun cyber espionage ini bukan 

merupakan hukum pidana khusus. UU ITE hanya mengatur jenis 

pidananya saja, namun mengenai proses hukum acara pidana tetap 

mengacu pada hukum acara pidana biasa yaitu KUHAP. Dengan 

demikian dari proses acara pidananya tidak memenuhi persyaratan 

untuk dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. 

2. Saran 

a. UU ITE sebagai dasar pemidanaan dalam tindak pidana cyber espionage 

belum dapat menjangkau secara maksimal. Hal tersebut terbukti dengan 

tidak adanya pasal yang mengatur secara tegas  mengenai tindak pidana 

cyber espionage. Selama ini yang menjadi acuan pemidanaan hanyalah 

pasal 30 ayat (2) UU ITE mengenai pengaksesan komputer dengan cara 

tidak sah untuk memperoleh informasi dan/atau data elektronik. Oleh 

karena itu, maka perlu adanya penambahan pasal yang secara khusus 

mengatur mengenai tindak pidana cyber espionage, sehingga ada 

penegasan konsep cyber espionage yang nantinya tidak menyulitkan 

pemidanaan terhadap pelaku tindak kejahatan ini. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Tindak pidana cyber Shelly Nicko



b. Pasal 52 ayat(2) UU ITE mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan 

oleh korporasi, namun sayangnya UU ITE tidak memberikan penjelasan 

dengan tegas apa makna “korporasi” itu sendiri. Bab I, Ketentuan Umum, 

Pasal 1 hanya mengenal istilah  : 

1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem 

Elektronik oleh Penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, 

dan/atau masyarakat (Pasal 1 angka 6) 

2) Orang adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia, waga 

negara asing, maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21) 

3) Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan n 

persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum (Pasal 1 angka 22) 

Oleh sebab itulah maka pengertian korporasi perlu dimasukkan dalam 

ketentuan umum, menggantikan istilah badan usaha agar tidak ada 

pengertian yang rancu antara badan usaha dngan korporasi, mengingat 

pada dasarnya pengertian keduanya sama sekali berbeda. Pengertian 

korporasi sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum. 

 

  

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Tindak pidana cyber Shelly Nicko


	Halaman Judul
	DAFTAR ISI
	ABSTRAKSI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV



