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Ringkasan 
Kejahatan konvensional melahirkan korban dengan entitas tunggal berupa manusia yang 
dikenal secara fisik, namun dalam era revolusi industri 4.0 kini, entitas baru tentang korban 
yang diperkenalkan dalam artikel ini adalah hybrid victims. Hybrid victims merupakan istilah 
yang dipergunakan viktimologi dewasa ini untuk mendeskripsikan korban yang timbul akibat 
perpaduan antara kejahatan dunia nyata dengan dunia maya. Korban dalam definisi hybrid ini 
adalah manusia dalam dunia nyata termasuk segala elemen teknis menyangkut dunia maya 
(informasi terkait korban yang tersimpan di dunia maya). Dengan kata lain, karena kejahatan 
tersebut menggunakan sarana dalam jaringan (online), maka muncul hybrid victims. 
Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif-eksplanatoris dengan pendekatan 
teoretis serta pendekatan sosiologis. Hybrid victims merupakan istilah yang perlu dikaji untuk 
membuka pengetahuan dan mengurangi kemungkinan meluasnya korban dunia nyata dan 
dunia maya khususnya di Indonesia. 

Kata Kunci:  hybrid victims, victimology, media sosial, daring 

 

I. Pendahuluan 

Teknologi ciptaan manusia yang lahir dari keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya memiliki sisi gelap yang kerap kali tanpa disadari menimbulkan bentuk kejahatan baru 
yang sering disebut sebagai cybercrime atau kejahatan dunia maya.1 Teknologi yang dimaksud 
dalam artikel ini adalah teknologi dalam jaringan atau dikenal dengan akronim daring.2 
Teknologi daring merupakan terobosan manusia yang dapat mengunduh informasi dari sejumlah 
perangkat yang mampu menyimpan dan memproses informasi berupa data, dimana perangkat-
perangkat tersebut terhubung ke seluruh dunia (interconnected network yang lebih dikenal 
sebagai internet).3 Internet telah menjadi bagian hidup manusia, bahkan dapat dikatakan, 
manusia akan lumpuh tanpa keberadaan internet dewasa ini. Dalam suasana era kontemporer ini, 
tidak memerlukan pengetahuan lanjut untuk bisa mengoperasikan perangkat komputer berbasis 
daring. Contoh yang sering ditemui yakni anak sekolah dasar sudah handal mengoperasikan 
gawai smartphone untuk menunggah konten, dengan demikian, dapat dikatakan dalam tingkat 
serendah-rendahnya wawasan teknologi yang dikuasai, anak-anak sekalipun, jika tidak diarahkan 
dapat menjadi pelaku sekaligus korban dari teknologi dan ketidaktahuannya terkait hal tersebut.4 

 
1  Wytske van der Wagen, From Cybercrime to Cyborg Crime (Groningen : Rijkuniversiteit Groningen, 2018), hlm. 12. 
2  Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, daring berarti dalam jaringan, terhubung oleh jaringan komputer, internet, 

dan sebagainya, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring (diakses 18 November 2019). 
3  Oxford Learner Dictionaries, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (diakses 18 November 2019), juga merujuk 

pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/ (diakses 18 November 2019). 
4  Wytske van der Wagen, op.cit., hlm. 12-13. 
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Kejahatan konvensional yang tidak menggunakan teknologi daring melahirkan korban langsung 

dengan satu entitas yaitu berupa manusia dalam dunia nyata, sedangkan sejak masuknya 

perangkat yang dapat menyimpan atau mengolah informasi (komputer) dalam kehidupan 

manusia, jenis kejahatan bertambah dengan memperkenalkan cybercrime ke dalam daftar isi 

penelitian para kriminolog dan viktimolog di dunia. Cybercrime merupakan kejahatan yang 

memanfaatkan internet berikut perangkat komputer (perangkat yang dapat menyimpan informasi 

dan mengolah informasi), namun cybercrime tidak hanya mengenal entitas manusia dunia nyata 

sebagai korbannya, melainkan termasuk entitas representasi manusia di dunia maya yang disebut 

sebagai data double.5  

Indonesia memiliki angka pengguna aktif media sosial secara keseluruhan termasuk 
pengguna perangkat smartphone dengan angka 56% dari total populasi warga, sedangkan angka 
untuk pengakses media sosial daring melalui smartphone yang mencakup 48% dari total populasi 
warganya, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa di dunia maya, terdapat pula data double  
warga Indonesia sejumlah separuh angka penduduk Indonesia berwujud digital.6 Berdasarkan 
angka yang ditunjukkan, yaitu separuh dari total populasi warga Indonesia, pengguna aktif media 
sosial daring memakai perangkat bernama smartphone atau komputer sebagai satu-satunya alat 
menghubungkan mereka ke dunia maya. Penyerang mencari korban berdasarkan kebiasaan atau 
rutinitasnya dalam menggunakan media sosial.7  

Mengacu pada teori hybrid victims, korban yang muncul dapat berupa manusia di dunia 
nyata sekaligus representasinya di dunia maya, namun terdapat contoh hybrid victimization yang 
mengartikan bahwa perangkat komputer serta segala hal teknis maupun virtual terkait 
merupakan korban. Hal ini karena penggunaan perangkat keras serta perangkat lunak dan 
kepandaian pelakunya yang berwujud manusia disebut sebagai hybrid atau cyborg.8 

Persinggungan antara dunia maya dan dunia nyata tersebut memunculkan istilah hybrid 
victims yang bermakna bahwa manusia dan identitasnya di dunia maya menjadi korban, termasuk 
segala perangkat yang dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan.9 Hingga diselesaikannya 
artikel ini belum ditemukan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas hybrid victims. 
Artikel ini membahas khusus mengenai hybrid victims terutama yang lahir akibat penggunaan 
media sosial berbasis daring di Indonesia. 
 

II. Rumusan Masalah 

 Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana bentuk hybrid 
victims yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial berbasis daring di Indonesia dalam 
konteks viktimologi kontemporer. 
 

III. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam lima tahap yang saling terkait antara lain, Pertama, 
mengidentifikasi masalah yang hendak dicari jawabannya. Kedua, melakukan kajian bahan 
bacaan atau kepustakaan serta mengumpulkan bahan hukum terkait. Ketiga, bahan bacaan yang 
telah terkumpul kemudian diinventarisir. Keempat, mencari kebenaran atas proposisi-proposisi 
yang dianalisis melalui bacaan melalui cara menjelaskan gambaran fakta (deskriptif)10 disertai 

 
5  Ibid., hlm. 35. 
6  Web Sindo, 2019, Indonesia Digital 2019 : Media Sosial, https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial. 
7  Wytske van der Wagen, op.cit., hlm. 1-4. 
8  Ibid., cyborg adalah perpaduan antara manusia dengan mesin, dalam hal ini adalah komputer. 
9  Wytske van der Wagen, Wolter Pieters, "The hybrid victim: Reconceptualizing high-tech cyber victimization through 

actor-network theory", European Journal of Criminology. 2018, hlm. 8-9. 
10  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial 

Lainnya, (Prenada Media Group : Jakarta, 2017), hlm. 44 
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dengan metode pendekatan teoretis, serta pendekatan sosiologis. Kemudian yang kelima, hasil 

analisis disajikan dalam bentuk eksplanatoris.11. 

 

IV. Pembahasan 

a. Viktimologi Kontemporer 

Pemikiran mengenai korban sudah muncul sejak sebelum abad ke-20. Kendati demikian, 

dominasi korban masih sangat kecil karena pada era tersebut, Beccaria dan Lombrosso 

memanfaatkan informasi korban untuk mengidentifikasi asal-usul kejahatan. Viktimologi bukan 

berarti tidak dibicarakan sama sekali, namun dengan minimnya pengetahuan, korban hanya 

dimanfaatkan sebagai sumber informasi atas sebuah kejahatan.12 Korban mendapatkan perhatian 

besar pada awal hingga pertengahan abad 20 yakni ketika pasca Perang Dunia Kedua, dipelopori 

oleh Benjamin Mendelsohn, von Hentig, Ezzat A. Fattah, Koichi Miyazawa, dan Stephen Schafer. 

Pemikiran pakar-pakar tersebut tidaklah sempurna dan menimbulkan debat terhadap teori 

mereka yang masih victim-blaming.13 

Menginjak era tahun 1990an, wilayah pemikiran viktimologi berdasarkan ruang lingkup 
penyebab munculnya korban yang umum diketahui dibagi menjadi tiga, pertama, penal 
victimology atau crime victimology yang memiliki konsep bahwa korban muncul akibat tindak 
kejahatan. Kedua, general victimology, yaitu pemikiran bahwa semua yang menyebabkan 
timbulnya korban merupakan ranah viktimologi termasuk korban karena bencana alam. Ketiga, 
critical victimology yang membahas bagaimana masyarakat mempersepsikan dan mengartikan 
sendiri makna korban dalam kehidupan sosialnya.14 Konsep lain critical studies of victimology 
ditambahkan oleh Sandra Walklate sebagai kajian yang juga mendalami mengapa beberapa 
pemikiran tentang korban muncul dan hilang jika menyangkut relasi kekuasaan.15 Hal ini 
dicontohkan dengan fenomena deportasi dan penganiayaan serta dugaan kejahatan genosida oleh 
Myanmar terhadap Rohingya.16 Viktimologi kontemporer yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah viktimologi yang relevan pada tahun 2019. Wilayah pemaknaan viktimologi yang dibahas 
dalam penelitian adalah crime victimology atau penal victimology. 

b. Kejahatan, Masyarakat dan Media Sosial Daring di Indonesia 

Sejumlah 48% dari total populasi warga Indonesia merupakan pengguna aktif akun media 

sosial daring yang dioperasikan dengan gawai berupa ponsel pintar (smartphone).17 Pengguna 

media sosial daring tersebut dirinci sebagai berikut : 

Tabel 1.  Rincian Statistik Pengguna Media Sosial Berdasarkan Platform, Januari 201918 

Peringkat Jenis Media Sosial Presentase (%) 

1 Youtube 88 

2 Whatsapp 83 

3 Facebook 81 

4 Instagram 80 

5 LINE 59 

 
11  Ibid., hlm. 19-20, 38. 
12  Shelly Clevenger, et al., Understanding Victimology, (Routledge : New York, 2018), hlm. 4. 
13  Ibid., hlm. 9-11. 
14  Ibid. 
15  William G. Doerner, Steven P. Lab, Victimology, Sixth Edition, (Elsevier, 2012), hlm. 13-14. 
16  Ibid. 
17  Indonesia Digital 2019 : Media Sosial, loc.cit. 
18  Ibid. 
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Grafik 1. Sebaran Audiens Pengguna Media Sosial Umur dan Jenis Kelamin 

Bulan Januari Tahun 201919 (Angka dalam Persen) 
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Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pengguna media sosial berbasis 

daring mayoritas adalah remaja umur 18-34 tahun. Masuknya teknologi daring, smartphone dan 

perangkat komputer secara perlahan mengubah gaya berkomunikasi. Pada era sebelum 

merambahnya teknologi smartphone dengan fasilitas internet, orang harus bertemu secara 

langsung untuk megadakan komunikasi. Kemajuan ilmu pengetahuan manusia dan teknologi 

akan memberi konsekuensi pergeseran unsur pola pikir dan perilaku yang lainnya seperti profesi, 

seni, bahasa, organisasi sosial, dan spiritual.20  

Beberapa hal yang menjadi contoh pergeseran unsur pola pikir dan perilaku manusia 

misalnya, organisasi sosial warga sebuah Rukun Tetangga dapat berupa group perangkat lunak 

Whatsapp sehingga tidak banyak lagi yang menggunakan kentongan sebagai media informasi 

apabila terdapat berita di lingkungan warga. Hal lain yang sering dialami dengan memanfaatkan 

teknologi daring dan berakibat hukum adalah mengunggah kata-kata kotor yang sifatnya 

menyebarkan kebencian di media sosial seperti Facebook, Instagram atau Twitter. Media sosial 

daring memberikan ragam manfaat positif sekaligus dampak negatif meliputi : 

 

Tabel 2. Dampak Umum Penggunaan Media Sosial21 

 

Dampak Positif Dampak Negatif 

Mempermudah komunikasi Menyebabkan penurunan 

produktivitas kerja 

Sumber informasi Membuka kesempatan penipuan 

lebih luas 

Mengurangi biaya komunikasi Penyampaian hate speech 

Menghemat waktu Mengurangi pencapaian akademik 

siswa sekolah 

Beberapa teori sosial mengenai peningkatan dampak media sosial terhadap penggunanya : 

 
19  Ibid. 
20  Zulfadli Barus, "Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum 

Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal 
Yustisia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, hlm. 138-139. 

21  Gargi Barve, "Social Media and its Effect on Society", International Journal of School and Cognitive Psychology, 2016, 
hlm. 1-2, baca juga Hakim Khalid Mehraj, et al., "Impacts of Media on Society: A Sociological Perspective", 
International Journal of Humanities and Social Science Invention, 2014, hlm. 61-62. 
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Tabel 3. Teori Dampak Media Sosial22 

 

Teori Katarsis Melihat kekerasan di media sosial dapat memberikan 
sensasi katarsis yaitu peregangan dan relaksasi, 
misalnya melihat maling tertangkap kemudian 
dilumpuhkan. Seseorang yang frustrasi dapat terbantu 
dengan melihat kekerasan di media sosial 

Teori Daya Tarik Agresi Teori yang berlawanan terhadap teori katarsis, bahwa 
melihat kekerasan di media sosial dapat memicu 
audiens untuk agresif dan menyerang orang lain 

Teori Observasi Melihat kekerasan di media sosial memberi pilihan 
kepada pengguna media sosial untuk melakukan 
alternatif agresi 

Teori Penguatan Bahwa kekerasan di media sosial dapat menguatkan 
orang yang percaya kekerasan sebagai solusi. 
Sebaliknya, orang yang tidak percaya kekerasan 
sebagai solusi utama, maka akan meninggalkan agresi.   

Teori Pengembangan Bahwa media sosial mempunyai multi interpretasi 
yang menyebabkan audiens atau pengguna media 
sosial bebas mengartikan sendiri maknanya 

 

Jika kejahatan konvensional pelaku dan korban saling berhadapan, maka kejahatan dunia 
maya (high-tech crimes, cybercrime) pelaku dapat melakukan kejahatan tanpa berhadapan 
langsung dengan korban, selain itu, kejahatan tidak mengenal batas wilayah negara serta tidak 
selamanya korban adalah manusia namun juga perangkat yang digunakan sebagai alat untuk 
menimbulkan korban.23 Dampak yang tersebut diatas jika dikaji mendalam akan menimbulkan 
korban yang lebih kompleks bernama hybrid victims. 

 

c. Hybrid Victims 

Kejahatan (atau penyimpangan dalam istilah kriminologi) merupakan perbuatan dengan 
banyak segi dalam kehidupan sosial.24 Meluasnya media sosial berbasis daring memunculkan 
persinggungan antara dunia maya dan dunia nyata kemudian melahirkan dua istilah, yaitu 
cybercrime dan di lain sisi, hybrid victims, yang bermakna bahwa manusia dan identitasnya di 
dunia maya menjadi korban, termasuk segala perangkat yang dipergunakan sebagai alat 
melakukan kejahatan.25 Cybercrime bermakna segala aktivitas dimana perangkat komputer atau 
jaringan komputer sebagai alat, tujuan atau lingkungan untuk berbuat kejahatan.26  

Hybrid victims digambarkan oleh van der Wagen sebagai 'Kehidupan Kedua' di dunia maya. 
Komunitas seperti Facebook Group merupakan entitas utopia yang tidak memiliki wujud nyata, 
namun selama entitas utopia tersebut memiliki korelasi dengan dunia nyata, maka segala 
kejahatan yang ditujukan kepada entitas itu menjadi berakibat hukum, contohnya mencuri 
informasi personal yang bersifat rahasia yang tersimpan di dunia maya atau di sebuah perangkat 
komputer.27 

Pelaku kejahatan yang mengandalkan perangkat keras seperti smartphone atau komputer 
sebagai alat utama untuk melakukan kejahatan seperti mencuri identitas rahasia seseorang yang 

 
22  Ibid. 
23  Wytske van der Wagen, op.cit., hlm. 1-2. 
24  Shelly Clevenger, op.cit., hlm. 63-64. 
25  Wytske van der Wagen, op.cit., hlm. 8-9. 
26  International Telecommunication Union, Understanding Cybercrime: Phenonema, Challenges, and Legal Response, 

(2012), hlm. 11-12. 
27  Ibid., hlm. 1-9. 
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tersimpan di dunia maya dapat dikatakan telah memunculkan hybrid victim yaitu perpaduan 
antara korban dunia nyata dan dunia maya.28  Namun hybrid victimization yang diajukan oleh van 
der Wagen adalah hal yang lebih kompleks dimana pelaku menciptakan perangkat lunak yang 
dapat merusak sistem komputer yang dituju baik untuk tujuan sekali pakai maupun secara 
berkelanjutan. 

Pelakunya pun dapat menggunakan identitas yang berlainan dari identitas sebenarnya 
karena pada dasarnya dunia maya merupakan entitas abstrak.29 Kita dapat menjadi siapapun 
dalam jejaring media sosial, dan untuk melakukan kejahatan dengan sarana media sosial daring, 
manipulasi adalah hal yang dapat dilakukan dengan mudah, dalam hal ini memanipulasi 
identitas.30 Meskipun anonimitas berupa manipulasi identitas dapat memberikan kebebasan 
ekspresi namun di segi lain dapat menyebabkan penyimpangan yang mengarah kepada 
kejahatan.31 

Kejahatan yang dimaksud oleh van der Wagen dalam lingkup hybrid victims menyangkut 
kejahatan yang memanfaatkan kerumitan teknologi berupa scripting untuk menciptakan 
malware, botnet, atau virtual theft.32 Tanpa mengurangi maknanya, penelitian ini menekankan 
ketiadaan pengetahuan mengenai cara kerja malware, botnet, dan virtual theft di media sosial 
daring masyarakat Indonesia.33 Peristiwa yang menjadi contoh adalah penyebaran malware 
berupa ransomware melalui click bait yang menjadi daya tarik dan click bait tersebut muncul 
dalam laman media sosial yang sering diakses.34  

Click bait yang mengarahkan pengguna media sosial menuju laman palsu dan menghasut 
pengguna media sosial untuk memberikan informasi penting mengenai dirinya adalah bentuk 
kejahatan konvensional yaitu penipuan namun dengan menggunakan perangkat komputer serta 
memanfaatkan internet.35 Algoritma pemrograman yang dibuat di laman media sosial sekarang ini 
mengikuti kebiasaan akses penggunanya dan secara tidak langsung akan membentuk perilaku 
pengguna yang menyimpang.36  

Bertolak dari pola kerja aplikasi media sosial, maka komputer baik secara teknis maupun 
virtual, disebut juga sebagai mediator atau aktor yang mewujudkan komunikasi antara manusia 
dengan mesin.37 Angka yang ditunjukkan oleh grafik yang telah disajikan, dapat disimpulkan 
bahwa Youtube, Facebook dan Instagram merupakan target malware untuk pengguna media sosial 
di Indonesia, oleh karenanya perlu dibentuk adanya pemahaman yang baik mengenai 
kemungkinan serangan dan menekan jumlah hybrid victims. 
 

V. Penutup 

a. Simpulan 

Bentuk hybrid victims yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial daring di 
Indonesia meliputi korban di dunia nyata, dunia maya, dan perangkat teknis terkait. Berdasarkan 
penjelasan pada bab serta sub-bab sebelumnya, korban dunia nyata dapat berupa manusia, 
korban dunia maya dapat berupa identitas pribadi yang bersifat rahasia yang tersimpan di dunia 

 
28  Ibid. 
29  Ibid., hlm. 4-5. 
30  Ibid., hlm. 24. 
31  Ibid. 
32  Ibid., hlm. 25-26. 
33  Ibid. 
34  Ibid., hlm. 31 
35  CNBC Indonesia, 2019, Hati-hati! Ada Virus Berbahaya Ransomware Mengincar HP Kamu, 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190730202032-37-88723/hati-hati-ada-virus-berbahaya-ransomware-
mengincar-hp-kamu. 

36  Wytske van der Wagen, Ibid., hlm. 34. 
37 Ibid., hlm. 31. 
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maya, kemudian korban ketiga adalah perangkat teknis terkait seperti jaringan internet, 
smartphone, atau komputer. 

b. Saran 

Himbauan kepada seluruh masyarakat agar mempelajari cara untuk menjalin hubungan 
sosial dan berkomunikasi dengan bijak dan aman menggunakan media sosial daring. Pemerintah 
juga sebaiknya membantu persebaran pengetahuan agar lapisan masyarakat selain sadar 
teknologi juga bijak menggunakannya. Selain hal tersebut, pemerintah perlu membuat suatu 
sistem jaringan yang memiliki keamanan berlapis sehingga pengguna internet di Indonesia dapat 
merasa nyaman berselancar di dunia maya. 

 

Daftar Pustaka 

Burhan Bungin, 2017, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 
Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Prenada Media Group : Jakarta. 

CNBC Indonesia, 2019, Hati-hati! Ada Virus Berbahaya Ransomware Mengincar HP Kamu, 
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190730202032-37-88723/hati-hati-ada-virus-
berbahaya-ransomware-mengincar-hp-kamu. 

Gargi Barve, "Social Media and its Effect on Society", International Journal of School and Cognitive 
Psychology, 2016, hlm. 1-2, baca juga Hakim Khalid Mehraj, et al., "Impacts of Media on 
Society: A Sociological Perspective", International Journal of Humanities and Social Science 
Invention, 2014 

International Telecommunication Union, Understanding Cybercrime: Phenonema, Challenges, and 
Legal Response, (2012) 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, daring berarti dalam jaringan, terhubung oleh jaringan 
komputer, internet, dan sebagainya, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring. 

Oxford Learner Dictionaries, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (diakses 18 November 
2019), juga merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

Shelly Clevenger, et al., 2018, Understanding Victimology, Routledge: New York. 
Web Sindo, 2019, Indonesia Digital 2019: Media Sosial, https://websindo.com/indonesia-digital-

2019-media-sosial. 
William G. Doerner, Steven P. Lab, 2012, Victimology, Sixth Edition, Elsevier. 
Wytske van der Wagen, 2018, From Cybercrime to Cyborg Crime, Groningen : Rijkuniversiteit 

Groningen. 
Wytske van der Wagen, Wolter Pieters, 2018, "The hybrid victim: Reconceptualizing high-tech 

cyber victimization through actor-network theory", European Journal of Criminology. 
Zulfadli Barus, "Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap 

Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Yustisia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 

 


