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Ringkasan 

Perkembangan teknologi telekomunikasi telah membawa peradaban baru bagi manusia 
dengan sktruktur sosial berserta tata nilainya. Kemajuan teknologi yang merupakan 
budaya manusia tersebut, telah membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi 
perkembangan manusia dan peradabannya. Kejahatan yang akhir-akhir ini menjadi 
sangat popular sebagai dampak dari perkembangan dan kemajuan teknologi 
telekomunikasi adalah kejahatan siber. Perlindungan hukum bagi pengguna teknologi 
telekomunikasi tentu sangat diperlukan, sebab apabila terjadi peristiwa pidana, aturan 
hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sedangkan 
korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban sebagai pihak yang dirugikan 
patut untuk diperhatikan sebagai akibat terjadinya tindak pidana siber. Oleh karena itu 
penulis akan membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap korban 
kejahatan siber yang berbasis pelayanan hak-hak korban yitu tentang perlindungan dan 
upaya hukum korban kejahatan siber dan kebijakan kriminal terhadap korban kejahatan 
siber. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber, 
pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta diatur 
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
(UU PSK). Kebijakan kriminal terhadap korban kejahatan siber melalui penegakan hukum 
pidana yang terpadu, diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan 
kejahatan siber dapat terealisasi. 

Kata kunci: kejahatan siber, perlindungan hukum, pelayanan hak korban, kebijakan 
kriminal 

 

I. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi dewasa ini semakin pesat. Khususnya teknologi telekomunikasi dan 
teknologi komputer yang menghasilkan internet dengan berbagai multifungsi, menggiring kita berfikir 
ke arah yang tanpa batas (bordelles way of thinking).1 Era globalisasi telah menempatkan peranan 
teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu 

 
1  Dimitri Mahayaan, Menjemput Masa depan, Uturistik, dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global, Bandung: Rosda, 2000, 

Hlm. 24-25. 
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dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. 
Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan 
sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangung secara cepat dengan 
signifikan.2Teknologi Informasi bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi 
bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif 
perbuatan melawan hukum.3 Penggunaan teknologi internet banyak menyelesaikan persoalan yang 
rumit secara efektif dan efisien. Selain itu, kecanggihan teknologi membuat orang cenderung 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Dunia maya dunia 
yang tanpa batas, realitas virtual (virtual reality). Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan Bordelles 
World.4 

Perkembangan teknologi internet dengan jejaring sosialnya telah membentuk suatu masyarakat 
baru dalam wujud virtual. Masyarakat ini merupakan wajah lain dari masyarakat nyata yang disebut 
Cyber Society / cyber space / cyber community. Bentuk masyarakat ini berada pada ruang virtual, di 
mana tidak dibutuhkan kehadiran fisik dari anggota masyarakatnya. Suatu ruang yang tidak lagi 
mempersoalkan sekat-sekat antar bangsa, yang menjadikanya sebagai desa global. Berbagai proses 
sosial terjadi seperti bercinta, menyapa, bergaul, berbisnis, dan belajar. Perkembangan Cyber Society 
ini menjadi simbol kemajuan peradaban manusia. Dengan teknologi ini, segala aktivitas manusia 
dimudahkan. Selain memberikan kemaslakatan bagi kehidupan manusia, dampak penemuan ini juga 
berpengaruh terhadap sisi gelap kehidupan manusia. Masalah-masalah sosial dalam dunia nyata juga 
turut merambah ke dalam dunia virtual ini. Perilaku-perilaku kejahatan dalam Cyber Society yang biasa 
disebut Cyber Crime turut meramaikan dinamika kehidupan di dalamnya. Penetrasi internet yang 
begitu besar apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya 
atau yang diistilahkan dengan Cyber Crime. Cyber Crime terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada 
tahun 1960-an. Berbagai kasus Cyber Crime yang terjadi saat itu mulai dari manipulasi transkrip 
akademik mahasiswa di Brooklyn College New York, penggunaan komputer dalam penyelundupan 
narkotika, penyalahgunaan komputer oleh karyawan hingga akses tidak sah terhadap Database 
Security Pasific National Bank yang mengakibatkan kerugian sebesar US$ 10.2 juta pada tahun 1978. 
Kategori Cyber Crime ternyata bukan hanya dapat dikatakan sebagai kejahatan dibidang Komputer 
atau ITE saja, sebagaimana Yar (2006, p. 10) points out that narrow categorization of cybercrimes only 
into computer-related crimes and pure cyberoffenses is not a good idea from a criminological viewpoint.5  

While discussing Wall’s (2001, cited by Yar, 2006) categorization of cybercrimes, he concludes that 
they can be divided into categories of “crimes against property,” “crimes against morality,”“crimes against 
persons” and “crimes against the state.” Review of true stories regarding unscrupulous cyberoffending 
against other individuals—seefor.6 example Donovan and Bernier (2009)—leads without a doubt to a 
conclusionthat combating, for example, child pornography, racism or bullying in cyberspace requires that 
these problems are acknowledged properly in society. Making a political (and/or moral) decision to 
categorize these crimes in their own categories can be seen to promote the social awareness of this kind 
of behavior.7 

 

 
2  Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Depok: FH, Universitas Indonesia, 2012, Hlm. 56 
3  Ahmad M. Ramli, Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia, 2004, PT Sinar Grafindo: Jakarta, Hlm. 1 
4  Onno W. Pura dalam Agus Rahardjo, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 2014, Bandung: Citra 

Aditya Bhakti, Hlm. 5 
5  Lihat, Yar, M. (2006). Cybercrime and society. London, United Kingdom: Sage Publications Yar, M. (2006). Cybercrime and 

society. London, United Kingdom: Sage Publications 
6  Ibid 
7  Lihat, Donovan, F., & Bernier, K. (2009). Cyber crime fighters: Tales from the trenches. Indianapolis, IN: Que Publishing. 
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Dapat dicermati bahwa pemahaman Cyber crime dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu 
: Kejahatan terhadap Property, Kejahatan Terhadap Moralitas, Kategori Kejahatan Terhadap Orang dan 
kategori Kejahatan Terhadap Negara. 

Cyber Crime di Indonesia, berkembang seiring dengan perkembangan internet, dengan ataupun 
tanpa sadar mereka melakukan kejahatan di Dunia Maya (Kejahatan melalui jaringan internet), hal ini 
dibuktikan Pengguna internet di Indonesia hanya 14,5 juta orang dari total penduduk yang mencapai 
220 juta. Meskipun tidak ada 10 persennya, Indonesia pernah menduduki peringkat pertama dalam 
kejahatan dunia maya. Tahun 2007 posisi Indonesia sempat menurun di posisi empat setelah Ukraina 
dan beberapa negara Eropa Timur yang membukukan angka kejahatan dunia maya lebih banyak. Cyber 
crime di indonesia sudah berkembang yang pada awalnya hanya seputar kebencian dan intoleransi 
Rasis,  berubah seiring kemajuan teknologi, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, 
menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan 
perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.  Sehingga Indonesia pernah masuk 
dalam daftar hitam di kalangan penyedia pembayaran lewat internet (internet payment).  

Maraknya Cyber Crime yang terjadi di dalam Cyber Society, menunjukan gejala pergeseran 
masalah sosial dari dunia nyata. Sifat Cyber Society yang tanpa batas teritorial dan tanpa kendali, di 
mana tindak kejahatan sulit untuk dilacak, dan telah menjadi ruang yang ideal untuk berkembangnya 
masalah-masalah sosial. Tindak kejahatan ini dalam prateknya menggunakan teknologi telematika 
canggih yang sulit untuk dilihat dan dapat dilakukan di mana saja. Barda Nawawi Arief mengatakan 
bahwa dalam perspektif hukum pidana, upaya penaggulangan cyber crime dapat dilihat dari berbagai 
aspek, diantaranya yaitu aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek 
pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk aspek alat bukti/ 3 pembuktian), dan aspek 
yurisdiksi.8 Sistem pemidanaan di Indonesia9 sebagai Instrumen hukum memberikan landasan atau 
pedoman bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku Cybercrime. Sebagai 
hukum positif, pembuatannya tentu melalui mekanisme pembuatan perundangundangan dan 
sekaligus melekat sifat Ius Constitutum, yakni menjadi hukum positif yang memberikan sanksi bagi 
peristiwa atau perbuatan kriminal yang menggunakan komputer. Yang tujuannya adalah memberi efek 
jera serta upaya perlindungan bagi korban Cyber Crime,  para sarjana hukum memaknai tujuan  
pemidanaan mendasarkan pada 3 teori  , antara lain : 10 1) Teori absolute atau teori pembalasan. Teori 
ini mendalilkan, bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat 
yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut; 2) Teori relative. Menurut teori ini 
tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan ditujukan kepada masyarakat 
agar masyarakat tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran yang disebut dengan prevensi umum; 3) 
Teori gabungan..menurut teori ini hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan 
terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggara, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta 
memperbaiki si penjahat. 

Teori-teori tersebut menunjukan teori yang bersifat ekstrim yakni teori pembalasan dan teori 
memperbaiki penjahat. Asas legalitas menentukan unsur suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan 
pada aturan-aturan hukum tertulis yang telah menetapkan adanya sanksi pidana. Penerapan asas 
legalitas memiliki variasi yang beragam antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung apakah 
system pemerintahan yang berlaku di negara bersangkutan bersifat demokratis atau tiranis. Variasi 
juga tergantung pada keluarga hukum yang dianut.  Delik disebut sebagai unsur subyektif, yang jika 
unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuat delik.perbedaan 
antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau perbuatan criminal dan pertanggungjawaban 
pembuat delik tidak berarti bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Namun begitu dalam 

 
8  Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm: 259. 
9  Siswanto, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, 2012, PT Sinar Grafindo : Jakarta, Hlm.42 
10  ibid 
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menerapkan hukum   pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan 
masyarakat adil dan Makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila, sehingga 
dalam penegakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal maupun non- penal. 

Sistem peradilan pidana hanya berorientasi meminta pertanggungjawaban pelaku dengan 
memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang layak mereka terima. Tanpa upaya  dalam proses 
mendorong pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka (menimbulkan korban) atau 
berempati dengan korban11  Korban kejahatan dalam system peradilan pidana adalah orang yang 
menderita akibat dari ketidakadilan. Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat 
perbuatan yang illegal sebab hukum yang sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan. Upaya 
perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan 
korban atas kejahatan yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, 
sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.12 Untuk itu penulis ingin melihat lebih jauh 
Regulasi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Siber dalam sistem hukum pidana Indonesia. 

 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana Regulasi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Siber ? 
2. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap korban kejahatan siber ? 

 

III. Pembahasan 

a. Regulasi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Siber. 

Perlindungan hukum korban kejahatan siber 
Perlindungan hukum korban dalam bentuk keamanan sangat diperlukan bila berhadapan 

dengan pelaku tindak pidana dari pejabat penyelenggara negara dari pusat sampai daerah, pejabat 
apparat TNI, organisasi crimes, extra ordinary crimes.Perlindungan hukum korban dalam bentuk 
bantuan hukum sangat penting untuk menimbulkan keberanian dan tidak takut dalam memberikan 
keterangan, informasi dan menunjukan bukti terjadinya bentuk pidana serta menyebutkan siapa 
pelaku tindak pidana baik dihadapan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam sidang 
pengadilan. Perlindungan hukum korban dalam bentuk pelayanan/bantuan medis sangat penting bagi 
korban pelapor dan saksi yang mengalami penderitaan fisikuntuk keperluan visum et repertum, juga 
perawatan dan pelayanan medis sampai sembuh dengan biaya ditanggung oleh pelaku tindak pidana 
dan pemerintah. Perlindungan hukum bagi korban dalam bentuk pemberian restitusidan kompensasi 
dengan tujuan memberi jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan. Restitusi 
dapat berupa : 1) Pengembalian harta milik; 2) Pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau 
penderitaan; 3) Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita. 

 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia.  

Kejahatan dunia maya atau Cyber Crime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kajahatan 
dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya 

 
11  Howard Zehr with Ali Gohar, The Little Book of Restorative Justice, Oktober, 2003 Published by Good Books, Intercourse 

Pennsylvania, USA – see WWW.goodbooks.com  
12  Barda Nawawi Arief, Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, 

hlm. 3 

http://www.goodbooks.com/
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kejahatan.13 Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) 
seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia 
cyber adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, 
setidaknya ada dua hal yakni: 1)  Masyarakat yang ada didunia maya adalah masyarakat yang ada di 
dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama harus dilindungi; 2) Walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat 
memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.14 

Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus Cyber Crime adalah 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan 
adanya UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di 
Indonesia, hal ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi internet yang semakin meningkat 
dari tahun ke tahun. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan 
bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, disisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk 
melakukan suatu perbuatan tindak pidana, kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi gaya hidup dan 
pola pikir manusia faktanya saat ini banyak terjadi kejahatan dengan menggunakan teknologi 
informasi. Fenomena Cyber Crime yang berkembang dengan pesat yang tidak mengenal batas teritorial 
ini memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada 
umumnya.  Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan 
perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pemerintah perlu 
mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya 
sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah 
penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. 

Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa Pemerintah melindungi 
kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik 
dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. Penyalahgunaan teknologi informasi ini yang dapat merugikan orang lain, 
bangsa dan negara yang menggunakan sarana komputer yang memiliki fasilitas internet yang 
dilakukan oleh hacker atau sekelompok cracker dari rumah atau tempat tertentu tanpa diketahui oleh 
pihak korban yang dapat menimbulkan kerugian moril, materil maupun waktu akibat dari perusakan 
data yang dilakukan oleh hacker. Untuk mengatasi kejahatan Cyber Crime dibutuhkan aparat penegak 
hukum yang memahami dan menguasai teknologi, kendala yang dihadapi oleh korban adalah 
dikarnakan ketidaktahuan, pengetahuan komputer dan internet sehingga apabila dirugikan tidak dapat 
melaporkaan segala peristiwa pidana yang dialami tentunya ini menjadi permaslahan kita bersama.  

Asas dan tujuan undang-undang ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan 
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jadi dapat diartikan bahwa pengunaan teknologi 
informasi dan Transaksi elektronik diharapkan dijamin dengan kepastian hukum, memiliki manfaat, 
penuh kehati-hatian, beritikad baik, dan adanya kebebasan memilih teknologi dan netral.  

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang 
diharapkan mampu untuk menjawab semua permasalahan hukum terhadap perkembangan global 
teknologi serta antisipatif terhadap semua permasalahan yang ada, termasuk dampak negatif 
penyalahgunaan internet yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi penggunanya. 
Terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku Cyber 
Crime terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain:  1) KUHP; 
2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE; 3) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 

 
13  Wahyudi, Dheny, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia, Universitas Jambi, Jurnal ilmu 

hukum, Hlm. 102 
14  Sitompul, Josua, Tinjauan Aspek Hukum Pidana dan Permberlakuan Cyberspace, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, Hal. 38 
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tentang Pornografi; 4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 5) Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 
6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 7) Undang-Undang Nomor 
19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan i.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme 

Dalam menjaga dan melindungi masyarakat pengguna teknologi dibutuhkan kerjasama dan 
keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai 
sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang 
mengatur Cyber Crime diharapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi mereka yang 
menggunakan teknologi sebagai wadah untuk melalukan transaksi maupun melakukan kegiatan 
ekonomi. Dalam melakukan penindakan bagi mereka yang menyalahgunakan perkembangan 
teknologi dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan dan keahlian 
dibidang teknologi. Dalam penegakan hukum setidaknya dipengaruhi beberapa faktor yakni aturan 
hukum itu sendiri atau undang-undang, aparat pelaksana dari aturan tersebut yakni aparat penegak 
hukum dan budaya hukum itu sendiri yakni masyarakat itu sendiri yang menjadi sasaran dari undang-
undang. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) atau yang disebut dengan cyber 
law, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan 
internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.  

Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE 
mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya untuk 
mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital 
sebagai bukti yang sah dipengadilan. UU ITE sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh 
DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara 
mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Dengan 
adanya undang-undang ITE tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi 
bagi mereka yang menggunakan teknologi.  

Disamping itu, dalam keadaan tertentu dan membahayakan bagi mereka yang menjadi korban 
kejahatan teknologi juga berhak mendapatkan perlindungan hukum hal ini tercantum dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Di dalam ketentuan 
Pasal 5 UU PSK menyatakan bahwa: 

(1) Seorang saksi dan korban berhak: a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 
keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 
yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) Ikut serta dalam proses memilih dan 
menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) Memberikan keterangan 
tanpa tekanan; d) Mendapat penerjemah; e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) 
Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g) Mendapat informasi mengenai 
putusan pengadilan; h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i) Mendapatkan 
identitas baru; j) Mendapatkan tempat kediaman baru; k) Memperoleh penggantian biaya 
transportasi sesuai dengan kebutuhan; l) Mendapat nasehat hokum; m) Memperoleh 
bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.  

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak 
pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. 

 
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU PSK menyebutkan bahwa “korban adalah 

seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 
suatu tindak pidana”.  Korban dalam hal ini adalah mereka yang telah dirugikan baik secara materi 
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maupun non materi akibat dari kejahatan Cyber Crime. Dalam perlindungan hukum terhadap korban 
Cyber Crime secara mendasar ada dua model yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan:15 

Pertama, Model Hak-hak Prosedural (The Procedural Rights Model). Pada model hak 
prosedural, korban kejahatan Cyber Crime diberikan hak untuk melakukan tuntutan pidana atau 
membantu jaksa, atau hak untuk dihadirkan pada setiap tingkatan peradilan diamana keterangannya 
dibutuhkan, secara implisit dalam model ini korban diberikan kesempatan untuk “membalas” pelaku 
kejahatan yang telah merugikannya. Dalam model prosedural itu korban juga diminta lebih aktif 
membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasusnya apalagi berkaitan dengan kejahatan 
yang modern Cyber Crime. Dengan adanya hak prosedural juga dapat menimbulkan kembali 
kepercayaan korban setelah dirinya dirugikan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab (terdakwa), 
disamping itu hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi jaksa dalam hal apabila jaksa membuat 
tuntutan yang terlalu ringan. 

Kedua, Model Pelayanan (The Service Model). Model pelayanan ini bertitik berat terletak pada 
perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan Cyber Crime. Model ini 
melihat korban sebagai sosok yang harus dilayani oleh Polisi dan aparat penegak hukum yang lain, 
pelayanan terhadap korban Cyber Crime oleh aparat penegak hukum apabila dilakuakan dengan baik 
akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum ksususnya Cyber Crime, dengan demikian 
korban perkembangan teknologi ini akan lebih percaya institusi penegak hukum dengan adanya 
pelayanan terhadap korban, dengan demikian maka korban akan merasa haknya dilindungi dan 
dijamin kembali kepentingannya. Pada proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan 
pembuktian kejahatan dunia maya, banyak kasus yang terjadi. 

Akibat perkembangan teknologi informasi, hal ini mengharuskan aparat penegak hukum 
menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan mengerti paham dengan teknologi, mengingat 
kejahatan Cyber Crime merupakan kejahatan modern yang harus mendapat perhatian yang serius dari 
pemerintah, karena kejahatan di dunia maya akan berimbas pada dunia nyata. Dengan adanya Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melindungi 
masyarakat yang menggunakan teknologi. 

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Cyber Crime aparat penegak hukum 
khususnya pihak kepolisian telah melakukan berbagai cara dalam mengatasi maraknya kejahatan yang 
terjadi di dunia maya salah satunya sosialisasi kepada masyarakat pengguna teknologi dan bagi 
masyarakat yang pernah menjadi korban Cyber Crime dapat melaporkan penipuan yang dialami dengan 
mengirim laporan ke alamat surel yakni CyberCrime@polri.go.id10.  Dengan menyertakan nomor 
rekening dan telpon pelaku dalam laporan, agar segera dilacak. seperti, penipuan dan penjualan online 
yang semakin marak, untuk mengatasi maraknya kejahatan semacam ini. Polri menyediakan email 
khusus untuk menerima laporan kasus-kasus terkait Cyber Crime. Pentingnya perlindungan hukum 
bagi korban kejahatan cyber, selain dalam kerangka mewujudkan negara hukum, hal ini penting 
dilakukan sebagai suatu tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
mengurangi ataupun mencegah terjadinya korban kejahatan dunia maya dan tentunya bukan hanya 
sebagai penampung laporan akan tetapi yang diharapkan adalah adanya tindakan nyata dari aparat 
penegak hukum sehingga masyarakat pengguna teknologi benar-benar merasa aman dalam 
melakaukan aktifitasnya di dunia maya. 

 

b. Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Siber. 

Dalam situasi dan kondisi tertentu, yaitu berdasatkan pertimbangan dari sisi terdakwa, korban, 
sifat bahayanya tindak pidana, kondisi masyarakat dan keadilan maka pelaku Cyber Crime masih 

 
15  Ibid, Hlm. 79 
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mungkin tidak dimasukan ke lapas meskipun dijatuhi pidana penjara. alternatifnya, terpidana tesebut 
dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 1 tahun sehingga berstatus sebagai terpidana 
penjara bersyarat. 

Keterkaitan kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana Cyber Crime diantaranya: Pertama, 
persoalan kriminalisasi timbul karena di hadapan kita terdapat perbuatan yang berdimensi baru, 
sehingga muncul pertanyaan adakah hukumnya untuk perbuatan tersebut.16 Sebenarnya dalam 
persoalan Cyber Crime tidak ada kekosongan hukum, hal ini terjadi digunakan metode penafsiran yang 
dikenal dalam ilmu hukum yang semestinya dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi 
perbuatan-perbuatan berdimensi baru yang secara khusus belum diatur dalam undang-undang.17 
Kedua, apabila dilihat dari pengertian kriminalisasi, tidak harus berupa undang-undang khusus di luar 
KUHP, dapat juga tetap dalam koridor KUHP melalui amandemen. Akan tetapi, proses antara 
membuat amandemen KUHP dengan undang-undang khusus hampir sama, baik dilihat dari berbagai 
segi, waktu maupun biaya, dan ketidaktegasan sistem hukum kita yang tidak menganunt sistem 
kodifikasi mutlak yang menyebabkan munculnya bermacam-macam undang-undang khusus.  

Ketiga, dalam hal ini kriminalisasi berkaitan dengan masalah harmonisasi, yaitu harmonisasi 
substansi (materi) dan harmonisasi eksternal (internasional atau global). Berkaitan dengan 
harmonisasi substansi tidak banyak KUHP yang berdampak dari dibuatnya undang-undang Cyber 
Crime. Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia mencatat ada 21 undang-undang 
dan 25 (dua lima) Rancangan UndangUndang yang akan terkena dampak dengan dikeluarkan undang-
undang Cyber Crime. Persoalan harmonisasi eksternal berupa penyesuaian perumusan pasal-pasal 
Cyber Crime dengan ketentuan yang serupa dengan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan 
harmonisasi merupakan persoalan yang terus menerus dengan diundangkannya undang-undang yang 
mengatur Cyber Crime. Judge Schjolberg dan Amanda H. Hubbar, mengatakan bahwa persoalan Cyber 
Crime diperlukan standarisasi dan harmonisasi dalam 3 (tiga) era, yaitu legislation, criminal 
enforcement, dan judicial review.18 

Keempat, Cyber Crimemerupakan kejahatan yang menggunakan teknologi komputer, sehingga 
diperlukan modifikasi jenis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
Pertanggungjawaban Internet Service Provider (ISP) sebagai penyedia layanan internet apakah bersifat 
individu atau korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, bagi pelaku yang terlibat Cyber Crime. 

Dikatakan Al Wisnubroto, bahwa upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana mayantara (Cyber 
Crime) harus mempertimbangkan 3 (tiga) hal, sebagai berikut:19 Pertama, hendaknya dipilih 
perbuatan yang benar-benar merugikan dan dapat menimbulkan akses serius (prinsip selektif dan 
limitatif), agar pengaturan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana mayantara tidak 
bersifat over criminalization sehingga akan berdampak counter productive bagi pengembangan 
teknologi komputer di bidang multimedia atau teknologi informasi yang sangat dibutuhkan oleh 
negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. 

 
16  Barda Nawai Arif, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam perspektif Kajian Perbandingan, bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005, 

hlm. 126. Lihat juga dalam barda nawawi Arif, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Cyber Crime di Indonesia, Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 90. Lihat juga pengertian Kriminalisasi dari Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 
(Bandung: Alumni, 1896), hal. 32 dan 151 

17  Rony Nitibaskara, Problem Yuridis Cyber Crime, Makalah pada Seminar tentang Cyber Law diselenggarakan oleh yayasan 
Cipta Bangsa, (Bandung: tanggal 29 Juli 2000), hal. 2 dan 5.   

18  Judge Stenin Schjolberg dan Amanda M. Hubbard, Harmonizing National legal Approaches on Cyber Crime, WSISThematic 
Meeting on Cyber Security, ITU, Genewa, 28 Juni-11 July 2005, Document: CYB/04, 10 June 2005, dapat dijumpai di http:// 
www.itu.int/ osg/ cybersecurity/ doc/ Background_ Paper_Harmonizing_National_ and_Legal_Approaches_on_Cyber 
Crime.pdf, diakses tanggal 5 November 2018. 

19  Upaya penafsiran Cyber Crime ke dalam perundang-undangan khususnya Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah 
dilakukan baik oleh instansi maupun individual. Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perkembangan Pembangunan 
Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informasi, BPHN: Departemen kehakiman Republik Indonesia, 1995/1996, 
hal. 32-34 
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Kedua, hendaknya mempertimbangkan apakah biaya yang harus dikeluarkan untuk menyusun 
ketentuan yang mengatur delik komputer sebagai tindak pidana mayantara bersifat rumit dan 
kompleks, sehingga biaya untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan tersebut yang memerlukan 
fasilitas dan sarana teknologi yang tinggi beban yang harus dipikul korban akan berimbang dengan 
hasil, yaitu situasi tertib hukum dari dunia mayantara (cost and benefit principle), 

Ketiga, hendaknya dipertimbangkan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan 
penegak hukum di Indonesia, yang nantinya akan dibebani tugas untuk menegakkan ketentuan yang 
mengatur delik komputer yang dikategorikan sebagai tindak pidana mayantara, sehingga tidak terjadi 
beban tugas yang bersifat overbelasint sehingga banyak peraturan yang dibuat ternyata dalam 
praktiknya di lapangan tidak dapat ditegakkan. Suatu pengaturan yang secara khusus diperlukan 
apabila tindak pidana mayantara (Cyber Crime) dianggap sebagai kejahatan kategori baru (new 
category of crime) yang membutuhkan suatu kerangka hukum baru dan komprehensif untuk 
mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada 
kejahatan biasa, karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP.20Dikatakan Muladi, bahwa 
dalam mempidana atau mengkriminalisasikan harus memperhatikan syarat-syarat yang sifatnya 
limitatif karena hukum pidana bersifat ultimum remidiuim, diantaranya :21 1) Jangan menggunakan 
hukum pidana untuk membalas dengam semata mata; 2) Jangan menggunakan hukum pidana, jika 
korbannya tidak jelas; 3) Jangan menggunakan hukum pidana jika ada cara-cara lain yang lebih efektif;  
4) Jangan menggunakan hukum pidana jika kerugian pembiayaan akibat dari pemidanaan lebih besar 
daripada kerugian pembiayaan akibat tindak pidana sendiri; 5) Jangan menggunakan hukum pidana 
jika efek sampingnya lebih besar dari perbuatan yang dikriminalisasikan; 6) Jangan menggunakan 
hukum pidana jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat luas; 7) Jangan menggunakan hukum 
pidana apabila hukum tersebut diperkirakan tidak bisa berlaku secara efektif; 8) Hukum pidana harus 
bisa menjaga kepentingan negara, individu, serta masyarakat; dan 9) Harus selaras dengan sifatnya 
yang non-penal.  
 

IV. Penutup 

Kesimpulan  

Regulasi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Siber terutama untuk kasus-kasus yang 
menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain : 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE; 2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 
2008 tentang Pornografi d.Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 3) Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 
4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 5) Undang-Undang Nomor 
19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana Cyber Crime, diantaranya: 1) Persoalan kriminalisasi 
timbul karena di hadapan kita terdapat perbuatan yang berdimensi baru, sehingga muncul pertanyaan 
adakah hukumnya untuk perbuatan tersebut. Sebenarnya dalam persoalan Cyber Crime tidak ada 
kekosongan hukum, hal ini terjadi digunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum yang 
semestinya dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan berdimensi 
baru yang secara khusus belum diatur dalam undang-undang; 2) Dalam hal ini kriminalisasi berkaitan 

 
20  Ibid, Hlm. 78 
21  Muladi, dalam makalah seminar “Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum dan kejahatan terhadap Martabat Dilihat dari 

Sudut Pandang Hak Asasi Mannusia, Komisi nasional Hak Asasi Manusia Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 
Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada tanggal 20-21 Maret 2006, Hlm. 155 
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dengan masalah harmonisasi, yaitu harmonisasi substansi (materi) dan harmonisasi eksternal 
(internasional atau global). Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia mencatat ada 
21 undang-undang dan 25 (dua lima) Rancangan UndangUndang yang akan terkena dampak dengan 
dikeluarkan undang-undang Cyber Crime. Persoalan harmonisasi eksternal berupa penyesuaian 
perumusan pasal-pasal Cyber Crime dengan ketentuan yang serupa dengan negara lain. Hal ini 
menunjukkan bahwa persoalan harmonisasi merupakan persoalan yang terus menerus dengan 
diundangkannya undang-undang yang mengatur Cyber Crime. Judge Schjolberg dan Amanda H. 
Hubbar, mengatakan bahwa persoalan Cyber Crime diperlukan standarisasi dan harmonisasi dalam 3 
(tiga) era, yaitu legislation, criminal enforcement, dan judicial review. 
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