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ABSTRAK 

Illegal Access masuk ke dalam aktegori kejahatan Informasi dan Transaksi 

Elektronik.Kejahatan illegal access ini merupakan kejahatan yang tergolong rumit 

dan semakin meningkat setiap tahunnya dan membahayakan untuk 

masyarakat.Terdapat pula Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang telah di perbarui menjadi Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan di dalam Undang-Undang tersebut juga 

terdapat sanksi yang mengatur kejahatan illegal access.Namun pada kenyataan yang 

terjadi di lapangan kejahatan ini masih meningkat dan semakin berkembang juga 

caranya.Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul “Pelaksanaan 

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Illegal Access”.Dengan menentukan 

rumusan masalah Bagaimana Modus Operandi tindak pidana illegal access kemudian 

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korbannya ,dan yang terakhir adalah 

Bagimana upaya hukum korban tindak pidana illegal access. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris.Pendekatan 

yuridis normatif lakukan untuk mengkaji peraturan perundang undangan yang 

mengatur tentang tindak pidana Illegal Access yaitu Undang-Undang ITE,Undang-

Undang LPSK dan KUHAP.Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh 

informasi tentang data kasus illegal access dengan melakukan wawancara. 

Berdasarkan Analisa data yang di lakukan,di peroleh kesimpulan bahwa dalam 

pelaksaan perlindungan hukum korban tindak pidana illegal access ini di dalam 

modus operandi skimming masih terdapat banyak kekurangan untuk mengungkap 

modus tersebut di karenakan masih kurangnya tenaga ahli kemudian di dalam 

perlindungan hukum terdapat hak-hak yang dapat di peroleh oleh korban yang di atur 

di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 lebih tepatnya di dalam pasal 5 

undang-undang PSK,di dalam melakukan penyidikan juga pihak kepolisian masih 

menemukan kendala,kemudian yang terakhir adalah upaya hukum yang dapat di 

lakukan oleh korban yaitu dengan mengajukan praperadilan terlebih dahulu baru jika 

di rasa tidak mendapat keadilan bisa mengajukan ketingkat yang lebih tinggi. 

 

Kata Kunci: Skimming,perlindungan Hukum Bagi Korban 
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ABSTRACT 

 

Illegal Access is included in the category of Information and Electronic Transaction 

crimes. Illegal access is a crime that is classified as complex and is increasing every 

year and is endangering the community. There is also a law that regulates namely 

Law Number 11 of 2008 which is now in renew it to Law Number 19 of 2016 

concerning ITE and in this Law there are also sanctions that regulate illegal access 

crimes. However, in reality what is happening in the field of crime is still increasing 

and the way is also developing. Based on this background the researchers took the 

title "Implementation of Legal Protection for Victims of Illegal Access Crime". By 

determining the formulation of the problem How is the modus operandi of illegal 

access crime, then how is the legal protection for the victim, and the last is How the 

legal efforts for victims of illegal access crime. 

This research uses normative juridical and empirical juridical methods. The 

normative juridical approach is carried out to examine the laws and regulations 

governing illegal access crimes, namely the ITE Law, the LPSK Law and the 

Criminal Procedure Code. Empirical juridical approach is used to obtain information 

about illegal case data. access by conducting interviews. 

Based on the data analysis carried out, it is concluded that in implementing legal 

protection for victims of illegal access crime, in the skimming modus operandi there 

are still many shortcomings to reveal this mode because there is still a lack of experts 

then in legal protection there are rights that are can be obtained by the victim as 

regulated in law number 13 of 2006, more precisely in article 5 of the PSK law, in 

conducting investigations the police still find obstacles, then the last is legal remedies 

that can be taken by victims, namely by filing a pretrial first, then if they feel they 

have not received justice, they can submit to a higher level. 
 

Keywords: Skimming, Legal Protection for Victims 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan jaman yang semakin kompleks dan dinamis seperti sekarang 

ini tidak dapat di pungkiri bahawa tekhnologi dan internet semakin berkembang 

pesat,hampir setiap saat kegiatan yang kita lakukan selalu berhubungan dengan yang 

namanya tekhnologi dan internet. Bukan hanya untuk hiburan, internet juga kini bisa 

digunakan menjadi salah satu media belanja, pembelajaran, pekerjaan dan banyak hal 

lainnya. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan internet mempermudah 

semua hal itu, maka internet menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dipisahkan 

lagi. 

Semakin majunya perkembangan di bidang teknologi semakin banyak juga 

kejahatan yang muncul salah satunya di dunia cyber. Keamanan Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) saat ini selalu di bayang-bayangi dengan tingginya 

kejahatan ITE tersebut sehingga menyebabkan banyak orang yang menjadi korban 

dari kejahatan cyber tersebut.Internet atau interconnecting networking menjadi 

kebutuh utama dalam kehidupan sehari hari dan memberikan banyak manfaat 

kususnya informasi.  
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Secara alamiah manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi 

yang tujuannya untuk memudahkan kehidupan manusia. Adanya perkembangan 

teknologi informasi membuat interaksi dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan 

perubahan sosial berlangsung lebih cepat. Dalam era pasca industri perubahan sosial 

global menunjuk ke arah masyarakat teknologi informasi (IT). Berdasarkan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi teknologi dan Elektronik, teknologi 

informasi memiliki pengertian yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, 

menyiapakan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau 

menyebarkan informasi. IT inilah yang menjadikan teknologi semakin konvergen 

khususnya antara teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang kemudian 

lebih dikenal sebagai teknologi Telematika. Salah satu bentuk konkret dari teknologi 

ini adalah komputer dan internet yang kini telah menjadi bagian dari aktivitas 

kehidupan manusia modern. 

Perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet telah menciptakan 

dunia baru yang dinamakan cyberspace, yaitu sebuah jaringan/wadah bagi seseorang 

dimana mereka  dapat berkomunikasi satu sama lain dengan berbasis jaringan internet 

pada komputer mereka. Akan tetapi perkembangan teknologi informasi ini dapat juga 

menjadi pisau bermata dua, karena selain memiliki dampak positif yakni 

mempermudah manusia dalam menjalankan kegiatannya, disisi lain juga memiliki 

dampak negative yang besar juga seakan memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk 

menjalankan aksinya.Salah satunya yaitu kejahatan Illegal Access. 
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Modus kejahatan pada Illegal Access ini tidak sedikit terjadi 

dimasyarakat,berbagai cara digunakan seperti cara manual hingga ke tekhnologi yang 

canggih. Dilakukan menggunakan unsur pemaksaan dan kekerasan hingga dilakukan 

dengan unsur kehati-hatian.  Berbagai kejadian yang terjadi,pada umumnya modus 

yang digunakan para pelaku kejahan Illegal Access  dengan memanfaatkan 

kecanggihan tekhnologi yaitu dengan cara mencuri atau membobol data dengan unsur 

penipuan atau meminta data pemegang kartu kredit pada saat terpengkap melakukan 

transaksi palsu. Kejahatan seperti ini dikenal dengan istilah carding (Asril, 2012). 

Ada beberapa modus yang biasa di lakukan dalam kejahatan kartu kredit di antaranya 

adalah Phising,Carding,Hacking,Skimming dan Ekstrapolasi modus-modus ini yang 

paling sering terjadi di dalam masyarakat 

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber 

atau hukum telematika. Hukum cyber atau cyber law, secara internasional digunakan 

untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan tekhnologi informasi dan 

komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan  dari 

konvergensi hukum telekomunikasi,hukum media, dan hukum informatika. Istilah 

lain yang juga digunakan adalah hukum tekhnologi informasi (law of information 

technology) dan hukum dunia  maya (virtual world law) (Joshua , 2012).  

Pelaku skimming (khususnya pada jenis card not-present) bisa berada di wilayah 

yurisdiksi negara manapun. Konsep yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.  memberlakukan undang undang 
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tersebut untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah hukum 

Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar 

wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia (Pasal 2 UU ITE). 

Undang-Undang yang dapat mengatasi masalah ini seperti yang sekarang telah 

adanya perangkat hukum yang satu ini berhasil disahkan,yaitu Undang-undang 

Nomor tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah 

undan-gundang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana 

cyber kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. 

Di dalam ranah perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit, terdapat 

beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk 

mencegah pelanggaran hukum terhadap pemegang kartu kredit, maupun sebagai 

instrumen hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat 

penggunaan kartu kredit. Di dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-

undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat menjadi dasar bagi 

perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia. Selain itu, terdapat 

peraturan perundang-undangan lainnya di bawah undang-undang yang dapat 

dijadikan dasar hukum bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di 

Indonesia saat ini, salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan 

Kartu (APMK). 



 
 

5 
 

Sesuai dengan catatan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kejahatan dunia 

cyber hingga pertengahan 2018 mencapai 1.603 kasus. Arga mengatakan kasus 

tersebut meliputi pencemaran nama baik, hate speech,spam, penyalahgunaan jaringan 

teknologi informasi, dan carding. Data dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) 

menunjukkan, sejak tahun 2003 hingga kini, angka kerugian akibat kejahatan kartu 

kredit mencapai Rp 30 milyar per-tahun (Ahmadjayadi, 2008).Menurut Wakil unit 

serse Bidang Monitoring dan Keamanan Jaringan ID-SIRTII/CC, Arga mengatakan 

saat ini kasus pelanggaran cyber crime tahun 2018 hingga awal oktober telah 

mencapai sekitar 1.603 kasus.Jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya mencapai 100 

persen. Di 2015 hanya 200 kasus setahun, 2016 naik 225 kasus, 2017 menjadi 199 

kasus.  

Salah satu kejahatannya yaitu Illegal Access yang sangat tergantung pada pola 

hidup atau kemajuan tekhnologi yang berkembang di masyarakat yang lebih popular 

dengan istilah cyber crime.Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini terjadi pada tangal 

16 Januari dan 19 Januari 2020 di kota Solo dengan kasus dugaan pembobolan kartu 

kredit yang di lakukan orang yang memiliki keahlian di bidang hacker.Sebab hanya 

dalam waktu sekejab pelaku bisa mebobol 4 buah kartu kredit milik satu orang saja 

yakni pada tanggal 16 Januari malam hari,tiga kartu kredit yang nomor pin nya 

berbeda bisa di bobol hingga 24 kali transaksi dengan kerugian Rp 120,2 juta sedang 

pembobolan kartu kredit yang lainnya kembali terjadi pada tanggal 19 Januari dalam 

satu transaksi dengan kerugian Rp 13,9 juta. Atas kejadian pembobolan itu total 

kerugian itu sebesar Rp 134 jutaan hingga isi uang dalam kartu kredit terkuras 
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semua.Dengan adanya kejadian tersebut menandakan bahwa kejahatan kartu kredit 

menjadi ancaman bagi masyarakat luas kususnya masyarakat yang memiliki kartu 

kredit.  

Salah satu alat transaksi pembayaran nontunai yang paling banyak digunakan 

saat ini ATM dan Kartu Kredit. Dengan segudang manfaat dan fasilitas yang 

ditawarkan oleh perkantoran di bidang keuangan membuat produk bank satu ini 

menjadi barang yang paling cocok jika disandingkan dengan gaya hidup masyarakat 

jaman sekarang, terutama gaya hidup para generasi millenial.Praktis dan mudah 

adalah kelebihan dari kartu kredit dan ATM yang dinilai cocok dengan karakteristik 

para generasi millenial yang ingin semua serba cepat dan serba gampang menjadi 

alasan kenapa Pembayran non tunai menjadi alat pembayaran cashless favorit 

generasi ini.Namun di satu sisi dari banyaknya manfaat dan kegunaannya,juga 

memilik banyak permasalahan yaitu salah satunya Illegal Access(skimming).Kasus 

yang terjadi dari tahun ke tahun selalu meningkat dan hanya sedikit yang 

terselesaikan dengan tuntas sehingga banyak dari korban yang sudah pasti di 

rugikan,maka dari itu mengapa saya mengambil judul tersebut dikarenakan penelitian 

ini dapat menjadi pertimbangan untuk meminimalisir dampak adanya resiko 

penggunaan kartu kredit.Penelitian ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui 

adanya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana Illegal Access. 

Berdasarkan latar belakang di atas,maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah 

tersebut dengan mengambil judul: ”PELAKSANAAN PERLINDUNGAN 

HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA ILLEGAL ACCESS” 

https://www.cermati.com/artikel/generasi-millennial-wajib-olahraga-ini-alasannya
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di identifikasikan 

berbagai masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan 

terhadap kejahatan kartu kredit? 

2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan Kartu Kredit? 

3. Bagaimanakah upaya ditreskrimsus dalam menanggulangi tindak 

pidana pencurian data dan informasi carding?  

4. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya ditreskrimsus 

dalam menanggulangi tindak pidana pencurian data dan informasi 

carding? 

5. Bagaimana modus operandi tindak pidana Illegal Access? 

6. Bagaimana bentuk pelaksanaan  perlindungan hukum tindak pidana 

Illegal Access? 

7. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana 

Illegal Access? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi tersebut, penelitian ini difokuskan pada 

perlindungan hukum yang di terima oleh korban tindak pidana Illegal 

Access/skimming: 
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1. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan Kartu Kredit? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya ditreskrimsus dalam 

menanggulangi tindak pidana pencurian data dan informasi carding? 

3. Bagaimana modus operandi tindak pidana Illegal Access? 

4. Bagaimana bentuk pelaksanaan  perlindungan hukum tindak pidana Illegal 

Access? 

5. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana 

Illegal Access? 

1.4. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana modus operandi tindak pidana Illegal Access. 

2) Bagaimana bentuk pelaksanaan  perlindungan hukum tindak pidana Illegal 

Access. 

3) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana 

Illegal Access. 

1.5. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Bagaimana modus operandi tindak pidana Kartu 

Kredit dilakukan untuk menipu korbannya 

2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pelaksanaan  perlindungan hukum 

tindak.pidana Kartu Kredit sehingga korban tindak pidana Kartu Kredit 
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dapat mengetahui bagaiamana prosedur atau proses bentuk perlindungan 

yang akan di dapatkannya 

3. Untuk mengetahui Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

korban tindak pidana kartu kredit sehingga korban tindak pidana kartu 

kredit ini mengetahui  Langkah apa saja yang harus di lakukannya. 

1.6. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat, 

maupun bagi ilmu pengetahuan.  

a. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana yang dijerat dalam 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberikan 

arahan kepada penulis untuk melangkah ke jalur profesional dan derajat 

pendidikan selanjutnya, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai 

derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Magelang.  

b. Bagi Masyarakat Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan lebih tentang hukum diindonesia, karena selama ini 

masyarakat cenderung tidak peduli selama dirinya tidak dirugikan. 

Sebenarnya, secara tidak langsung masyarakat awam juga ikut dirugikan, 

dengan adanya kerugian yang dialami oleh negara baik secara materiil 

maupun moril.  
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c. Bagi para pelaku cyber crime Bagi pelaku kejahatan komputer, bahwa 

kejahatan yang mereka lakukan dapat dijerat dengan pidana yang cukup 

berat, karena pihak yang dirugikan cukup banyak, termasuk negara-

negara di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan banyak pengetahuan bagi 

mereka tentang hukum di Indonesia.  

d. Bagi Pemerintah ( kepolisian ) Perlu adanya suatu bentuk sosialisasi 

hukum dan pelaksanaannya secara menyeluruh dan merata, khususnya 

pada kalangan muda yang bergelut dibidang yang memiliki intensitas 

tinggi dengan hal-hal yang mendekati perbuatan melawan hukum, serta 

adanya pemberian struktur keamanan lebih pada segala mediasi yang 

mendukung terjadinya tindak pidana cyber crime, agar dapat mengurangi 

jumlah angka tindak pidana ini.  

Bagi Pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya 

bagi para akademis dan praktisi hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

juga dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi 

mahasiswa maupun masyarakat luas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Penelitian terdahulu 

Hasil penelitian penyusun selama ini,ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam 

bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang di bahas oleh 

penyusu.Berikut adalah karya ilmiah  terdahulu yang terkait dengan penelitian 

penyusun: 

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terhadap Kejahatan Kartu 

Kredit 

Oleh: Sri Wulandari 

Rumusan Masalah: 

a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbantkan terhadap 

kejahatan kartu kredit 

b. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan Kartu Kredit 

Metode Penelitian:  

Penelitian ini menggunakan data sekunder / literatur sebagai data primer 

yang didukung oleh data primer, penyajian data deskriptif kualitatif 

Hasil Penelitian: 

a. Pada Hakekatnya kejahatan kartu kredit belum dirumuskan secara 

normatif dalam hukum positif Indonesia. Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (BPHN) mencoba mengidentifikasikan bentuk bentuk kejahatan 
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yang berkaitan dengan aktifitas di cyberspace termasuk kejahatan kartu 

kredit dengan perundang-undangan pidana (KUHP), UU Perbankan, UU 

ITE dan UU Perlindungan Konsumen yang ditandai dengan klausula-

klausula baku yang cenderung merugikan nasabah bank. Sementara itu 

dalam UU ITE kebijakan tentang pengaturan kejahatan kartu kredit juga 

belum jelas/ragu-ragu yaitu sebatas mengatur perbuatan menggunakan 

dan/atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak.  

b. Kemudian dalam Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP juga tidak relevan untuk 

digunakan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, 

karena terdapat beberapa kelemahan bahwa kartu kredit tidak dapat 

diinterpretasikan sebagai surat. Karena itu, perlindungan hukum terhadap 

nasabah kartu kredit dapat terwujut jika ada partisipasi dari berbagai pihak 

tentang hak dan kewajibannya dan pihak bank harus lebih terbuka 

sehingga akan terjalin hubungan kinerja yang baik dengan nasabah kartu 

kredit. 

c. Penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit dilakukan dengan 

menggunakan sarana penal dan non penal policy yaitu menyerat carder 

(pelaku tindak pidana kartu kredit) dengan Pasal-Pasal KUHP dengan 

memaksimalkan ancaman pidananya, serta melakukan upaya pencegahan 

(preventif) dengan cara memperbaiki sistem standar operasional kartu 

kredit sebagai satu bentuk pengamanan, melalui : 
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- Hukum  Cyber, 

- Teknologi handphone,  

- Pencegahan melalui Web Security,  

- Pengamanan pribadi. 

2. Upaya Ditreskrimsus Polda Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Pencurian Data Dan Informasi Kartu Kredit (Carding) (Studi Pada Polda 

Lampung) 

Oleh: Yudha Tri Andhika,Universitas Lampung 

Rumusan Masalah: 

a. Bagaimanakah upaya ditreskrimsus dalam menanggulangi tindak pidana 

pencurian data dan informasi kartu kredit (carding)?  

b. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya ditreskrimsus dalam 

menanggulangi tindak pidana pencurian data dan informasi kartu kredit 

(carding)? 

Metode Penelitian: 

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan 

pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Hasil Penelitian: 

a. Upaya Polda Lampung dalam penanggulangan pencurian data dan 

informasi kartu kredit di Wilayah Hukum Kepolisian daerah Lampung  

Upaya penanggulangan pencurian data dan informasi oleh Polda Lampung 

dilakukan dengan tiga cara yaitu Pre-emtif atau pembinaan upaya-upaya 



 
 

14 
 

awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana, Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 

dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 

terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah 

menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya, dan Represif atau 

penindakan upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 

pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law 

enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.  

b. Faktor yang menghambat Kepolisian dalam penanggulangan penccurian 

data dan informasi kartu kredit di Wilayah Kepolisian Provinsi Lampung 

Terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor sulit nya melakukan 

penyidikan tindak pidana penurian data dan informasi kartu kredit 

(carding) yaitu fator internal dan eksternal. Faktor internal tersendiri 

terdiri dari : 

1. Faktor hukum nya sendiri yaitu Undang-Undang, yaitu perUndang 

Informasi Transaksi Elektronik yang masih belum ditegakan dengan 

efektif.  

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu 

terbatas nya jumlah serta pengetahuan dari personel dalam divisi 

khusus cyrbercrime, dan peralatan yang masih belum memadai.  

3. Faktor Penegak Hukumnya yaitu kurangnya kejujuran, etika dan moral 

dari aparat penegak hukum, khusus terhadap tindak pidana mayantara 
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dilihat dari kuantitas maupun kualitas penegak hukum di Indonesia 

belum mendukung terlebih dari sisi profesionalisasinya, karena jumlah 

penegak hukum yang memiliki keahlian di bidang tersebut masih 

terbatas. 

c. Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar yaitu 

sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan dalam masalah ini 

misalnya bank. Dan faktor dari masyarakat yang kurangnya kesadaran dan 

pemahaman tentang carding. 

2.2. Landasan Teori 

Menurut teori atau paham negara hukum (rechtstaat), negara harus menjamin 

persamaan setiap warga negara termasuk kemerdekaan menggunakan hak 

asasinya. Atas dasar itu, negara hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang 

terhadap warga negaranya dan kekuasaannya harus dibatasi, demikian pula 

warga negara dibatasi dalam penggunaan hak asasinya dengan hukum sebagai 

sarananya.Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum kedudukan dan hubungan 

warga negara dengan negara adalah dalam suasana keseimbangan, sama-sama 

mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum dan samasama dibatasi oleh hukum. 

2.3. Landasan Konseptual 

2.3.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal 

dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 



 
 

16 
 

mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan 

suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan 

pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang 

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 

hukum pidana.  

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 

yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 

diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 

masyarakat. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari 

bahasa latin yakni kata delictum (Kartonegoro) 

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : 

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.  Pengertian tindak pidana 

adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP, Istilah tindak pidana 

sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik 

tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak 

berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak 

pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam 

undangundang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini 

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib 
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         Menurut (Adam, 2002) mengemukakan: 

“Strafbaarfeit  itu  dikenal  dalam  hukum  pidana,  diartikan  sebagai  delik,  pe

ristiwa  pidana,  dan  tindak  pidana.  Strafbaarfeit  terdiri  dari  3  (tiga)  kata  yai

tu  straf,  baar,  dan  feit.  Straf  diartikan  sebagai  pidana  dan  hukum,  baar  di

artikan  sebagai  dapat  dan  boleh.  Sedangkan  feit  diartikan  sebagai  tindak,  p

eristiwa,  pelanggaran,  dan  perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah  delict. Artinya,

suatu perbuatan yang pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman  (pidana).” 

Apabila  diperhatikan  rumusan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimp

ulan  bahwa  istilah  peristiwa  pidana  sama  saja  dengan  istilah  delik,  yang  re

daksi aslinya  adalah  strafbaarfeit.Pengertian  peristiwa  pidana  atau  delik  di  a

tas  mengandung  maknasebagai  suatu  perbuatan  yang  oleh hukum  pidana  dil

arang  dan  disertai  dengan  ancaman  atau  hukuman  bagi siapa  saja  yang  mel

anggar  larangan  tersebut (Rusli & Effendi, 1986) 

Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku 

manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan 

hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum 

pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang 

terdapat didalam undang-undang (Ibid, hlm.185) 
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A. Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:  

a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur 

yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si 

pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:  

Sifat melanggar Hukum.  

Kualitas dari si pelaku.  

Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 

dengan suatu kenyataan sebagai akibat.  

b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, 

atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di 

dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini 

terdiri dari : 

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).  

b) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 

53 ayat 1 KUHP.  

c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, 

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.  

d) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 

340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih 

dahulu.  

e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP 

(Teguh, Hukum Pidana, 2010).Pembahasan unsur tindak 
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pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan 

pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak 

lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak 

pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur 

tindak pidana, masalah tersebut adalah : 

c. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, 

(Bijkomende voor waarde strafbaarheid) contoh Pasal 123,164, dan 

Pasal 531 KUHP. 

d. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana, (Voorwaarden van verlog baarheid) contoh Pasal 310, 315, 

dan 284 KUHP 

B. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :  

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).  

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak 

terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang 

dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan 

bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya 

adalah seorang PNS.  

b. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.  

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu 

harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang 
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harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan 

di muka umum.  

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.  

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang 

terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang 

dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman 

pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP 

tentang penganiaayan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan 

luka berat ancaman ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun 

dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.  

d. Unsur melawan hukum yang objektif.  

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau 

objektif yang menyertai perbuatan.  

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.  

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku 

kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat 

“ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan 

hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi 

tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat 

hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian 
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dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak 

dilarang, sebaliknya jika niat hatinnya jelek, yaitu mengambil barang 

untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut 

hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. 

 

C. Pertanggungjawaban Hukum dan Hukum Pidana 

  Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep 

tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum 

bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan 

suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi 

dikenakan terhadap deliquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat 

orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subyek responsibility dan 

subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam 

pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan 

kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility). 

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan 

individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan 

tersebut dan kasus ketika tindakan seorangindividu membawa akibat harmful 

(hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya) tanpa direncanakan atau 

dimaksudkan demikian oleh pelaku. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa 

suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika harmful effect dari 
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perbuatan tersebut telah direncanakan dan dimaksudkan demikian oleh individu 

pelaku, dan maksud tersebut merupakan perbuatan terlarang.  

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat 

perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak 

sepenuhnya diterima oleh hukum modern. Individu secara hukum bertanggungjawab 

tidak hanya jika secara obyektif harmful effect dilakukan secara terlarang, tetapi juga 

jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, 

atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu 

pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.  

Suatu sikap mental deliquent tersebut, atau disebut mensrea, adalah suatu 

elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (fault) dalam arti lebih luas 

disebut dolus atau culpa. Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan 

kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan 

kesalahan (responsibility based on fault atau culpability). Dalam hukum modern juga 

dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, 

yaitu kealpaan (negligance). Kealpaan adalah suatu delik omisi, dan 

pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban 

absolut dari pada culpability(Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa‟at, Teori Hans 

Kelsen Tentang Hukum, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 56) 
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2.3.2. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Siber 

Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Siber (Cyber Crime) 1. Definisi dan 

ruang lingkup kejahatan siber.Sebelum mengurai pengertian kejahatan siber (cyber 

crime) secara terperinci, maka terlebih dahulu akan dijelaskan “induk” kejahatan 

siber (cyber crime) yaitu cyber space. Cyber space dipandang sebagai sebuah dunia 

komunikasi berbasis komputer. Dalam hal ini, cyber space di anggap sebagai sebuah 

realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan 

internet. Realitas baru ini dalam kenyantaannya terbentuk melalui jaringan komputer 

yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis protokol. Hal ini 

berarti, dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa internet (cyber space) telah 

mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai 

kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil 

yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.Dalam perkembangan 

selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah 

membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam 

pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh 

sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Internet telah 

mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks 

sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara 

maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan 

ilmuan di seluruh dunia.Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan 

segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana 
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semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan 

masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam internet (cyber space) atau dalam 

litelatur lain digunakan istilah computer crime. Dalam beberapa kepustakaan, 

cybercrime sering diidentikkan sebagai computer crime sebagai: “any illegal act 

requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or 

prosecution.” (setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan teknologi 

komputer untuk perbuatan yang, penyidikan, atau penuntutan). Dari berbagai 

pengertian computer crime di atas, maka dapat dirumuskan bahwa computer crime 

merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer 

sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan 

ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Cyber crime di sisi lain, bukan hanya 

menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi melibatkan teknologi 

telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Hal ini dapat di lihat pada pandangan 

Indra Safitri yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis 

kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas 

serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang 

mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah 

informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.Membahas ruang 

lingkup telematika adalah hal yang penting dalam rangka memberi batasan cakupan 

kejahatan telematika. Disadari bahwa perkembangan telematika (internet) yang begitu 

cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Pada bulan februari 

tahun 2000, misalnya, beberapa jaringan konsumen dan komersial yang paling 
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populer seperti Yahoo, Amazon, eBay, CNN.com, dan E-trade ditutup oleh para 

pecantol (cracker) yang mengirimkan begitu banyak pesan-pesan sehingga jaringan-

jaringan tersebut kelebihan beban. Disamping itu, jaringan-jaringan lain telah menjadi 

sasaran pembajakan halaman (pagejacking) yang menghubungkan pemakai ke 

jaringan-jaringan yang tidak diinginkan. Berangkat pada uraian diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa lingkup cakupan kejahatan siber, yaitu: pembajakan; penipuan; 

pencurian; pornografi; pelecehan; pemfitnahan; dan pemalsuan. Beberapa bentuk 

cyber crimes Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang 

berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa litelatur dan 

praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:  

a. Unauthorized access to computer system and service, yaitu kejahatan yang 

dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa 

izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang 

dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan ini melakukannya dengan maksud 

sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia.  

b. Illegal contents, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke 

internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap 

melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.  

c. Data forgery, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-

dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui 

internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-
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commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada 

akhirnya akan menguntungkan pelaku.  

d. Cyber espionage, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk 

melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, 57 dengan memasuki 

sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan 

terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya 

tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.  

e. Cyber sabotage and extartion, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan 

membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, 

program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan 

internet. Biasanya kejahatan dilakukan dengan menyusupkan suatu logic 

bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, 

program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, 

tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

f. Offence against intellectual property, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap 

hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh 

adalah peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara illegal, 

penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia 

dagang orang lain, dan sebagainya.  

g. Infringements of privacy, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi 

seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini 

biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan 
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pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila 

diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materil 

maupun imateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan 

tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.( Ibid., hlm. 51-54) 

2.3.3. Tinjauan Umum tentang Illegal Access 

Illegal Access Adalah Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup 

ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa 

sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya 

pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian 

informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena 

merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki 

tingkat proteksi tinggi.Illegal Access ini bisa juga di artikan dengan Skimming. 

2.3.4. Jenis-jenis Illegal Access 

1) Illegal Access sebagai tindak kejahatan murni : 

Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, 

dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan 

pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi 

atau system computer. 
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2) Illegal Access sebagai tindakan kejahatan abu-abu : 

Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena 

dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan 

perbuatan anarkis terhadap system informasi atau syistem computer tersebut. 

3) Illegal Access yang menyerang individu : 

Yaitu, kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam 

atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun 

mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi . contoh : 

Ponografi, Cyberstalking, dll. 

4) Illegal Access yang menyerang hak cipta (Hak milik) : 

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif 

menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan 

pribadi/ umum ataupun dem materi/ non materi. 

5) Illegal Access yang menyerang pemerintah : 

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif 

melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan 

yang bertujuan untuk mengacaukan system pemerintahan, atau 

menghancurkan suatu Negara. 

2.3.5. Sifat Melawan Hukum Skimming  

Dalam KUHP tidak mengatur mengenai tindak pidana skimming. Produk 

undang-undang di Indonesia belum ada yang mengatakan secara jelas bahwa 
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skimming merupakan suatu perbuatan pidana. Perumusan tindak pidana di dalam 

KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan 

dengan perkembangan cybercrime, selain itu juga terdapat berbagai kelemahan dan 

keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan high tech crime yang 

sangat bervariasi. (Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian 

Perbandingan, 2005)Istilah tindak pidana ini belum memiliki keseragaman dalam 

penggunaan istilahnya dari pandangan para pakar, ada yang menggunakan istilah 

Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminil atau Delik 

(Delict). (Purwoleksono, 2014). 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Strafbaar Feit yang 

berarti kelakuan (handelling) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, 

dan berhubungan dengan kesalahan serta yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggungjawab. (Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, 2000)Unsur melawan 

hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur yang harus terdapat di dalam tindakan 

pelaku skimming, karena unsur tersebutlah yang membuat skimming menjadi sebuah 

tindak pidana. Unsur melawan hukum dalam skimming terdapat dari cara 

mendapatkan informasi elektronik berupa data elektronik pada kartu, dan PIN yang 

dilakukan secara illegal, yaitu memasang alat skimmer pada mesin ATM sehingga 

data elektronik pada kartu dapat terbaca dan tersimpan pada alat tersebut. Kemudian 

untuk memperoleh password/PIN kartu ATM pelaku memasang kamera pengintai di 

sekitar mesin ATM. Cara yang dilakukan pelaku tersebut dikatakan melawan hukum 

karena terdapat cara yang diperbolehkan atau cara yang sah untuk seseorang 
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memperoleh sebuah informasi elektronik milik orang lain. Cara memperolah 

informasi elektronik milik orang lain yang diperbolehkan menurut hukum diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang tercantum dalam Pasal 41 bahwa suatu 

informasi dapat ditujukkan kepada pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan. 

Kemudian Pasal 41A informasi dapat diberikan kepada pejabat Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Negara untuk kepentingan penyelesaian 

piutang Bank. Dalam Pasal 42 juga memperbolehkan suatu informasi diberikan 

kepada Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, 

dan pemberian informasi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan tersebut 

harus berdasarkan Pasal 44A yang menentukan harus atas permintaan, persetujuan, 

atau kuasa dari pemilik kartu ATM. 

 

Kualifikasi Tindak Pidana Skimming Tindak pidana skimming dapat 

dimasukkan dalam suatu delik di KUHP yang unsur-unsurnya dirumuskan dalam 

Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal tersebut memuat unsur objektif dan unsur 

subjektif. Unsur objektif terdiri dari: (Moeljanto, Kitab Undang-undang hukum 

Pidana, 1996) 

a. Perbuatan mengambil (wegnemen);  

b. Objeknya suatu benda;  

c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda 

tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.  
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Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, 

ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya 

serta dapat juga dikatakan mengambil dalam arti menggerakkan tangan, memegang 

barang, dan mengalihkannya ke tempat lain. (Chazawi, 2003)Unsur berpindahnya 

kekuasaan benda secara mutlak dan nyata tidak cukup hanya sebatas pelaku 

memegang barangnya saja, akan tetapi pelaku harus melakukan suatu perbuatan 

sehingga barang yang dimaksud jatuh dalam kekuasaannya sebagai syarat untuk 

menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.( ibid) Perbuatan skimming 

dianggap selesai ketika pelaku secara nyata memiliki data elektronik, dan PIN dari 

korban dengan cara melakukan penyalinan data elektronik menggunakan alat 

skimmer dan memasang kamera pengintai di sekitar mesin ATM. Dalam hal ini sifat 

mengambil tidak dilihat dari hilangnya kekuasaan atas benda tersebut dari tangan 

korban, tetapi ada tidaknya penguasaan atas benda tersebut di tangan pelaku. 

Tindakan aktif pelaku skimming untuk mengambil dan menguasai terlihat dari 

usahanya dengan memasang alat skimmer yang menjebak korban saat melakukan 

transaksi menggunakan mesin ATM untuk memperoleh data elektronik yang ada 

pada kartu ATM korban, dan memasang kamera pengintai secara tersembunyi untuk 

merekam PIN. Semua hal tersebut jelas terlihat adanya niat pelaku untuk melakukan 

skimming. Seseorang dikatakan telah berhasil menguasai suatu benda, apabila ia 

dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa 

harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, seperti yang diungkapkan HP dalam 

arrestnya tanggal 25-6-1946 yang menyatakan bahwa menguasai benda berarti pelaku 
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berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu.( ibid.8) Awalnya 

benda-benda yang merupakan objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam 

Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah 

terbatas pada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud. Saat ini pengertian 

benda yang dapat menjadi objek pencurian sudah tidak lagi sebatas benda-benda 

bergerak dan berwujud,( ibid .9) namun telah ditafsirkan lebih luas lagi sebagaimana 

dalam kasus pencurian listrik. Menurut Koops, meskipun “barang” tiidak harus 

sesuatu yang berwujud, tetapi penguasaannya harus berada pada satu orang 

(Pertanggung jawaban pidana jika bermain curang di game online, 2016) Penafsiran 

ektensif dan analogi hakikatnya adalah sama jika penerapan analogi secara terbatas 

dalam arti sama dengan penafsiran ekstensif yang memuat tiga point penting: 

(Hardianto, 2016) 

a. Penggunaan analogi dibolehkan sepanjang penggunaannya terbatas;  

b. Untuk tindak pidana yang berkaitan dengan computer, yang tentu saja tidak 

tercantum dalam KUHP, boleh digunakan analogi untuk menentukan 

perbuatan tersebut;  

c. Penggunaan analogi yang terbatas hakikatnya sama dengan penafsiran 

ekstensif karena hasilnya sama, hanya perbedaan teori saja untuk 

menentukan analogi atau penafsiran ekstentif 

Dalam kaitannya dengan skimming yang menjadi sasarannya adalah data 

elektronik, dan PIN yang dapat dikategorian sebagai Informasi elektronik. Sehubung 
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dengan itu maka unsur benda dalam tindak pidana skimming adalah informasi 

elektronik tersebut yang berisi sekumpulan data keuangan pribadi korban yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengakses penggunaannya.  

Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda dalam kaitannya 

dengan skimming, pelaku harus mencuri untuk mendapatkan data pribadi tersebut 

yang sudah jelad bukan milik pelaku. Kepemilikan data elektronik yang ada pada 

kartu bukanlah ditentukan dari siapa yang menguasainya namun hak kepemilikannya 

muncul secara atas nama sesuai identitas pemilik asalanya. Adanya prosedur dan tata 

cara yang telah ditentukan dalam hal memiliki dan menggunakan kartu ATM tersebut 

sesuai dengan proses pembukaan rekening di bank, secara otomatis data elektronik 

yang ada pada kartu ATM karena pembukaan rekening tersebut telah dimiliki secara 

keseluruhan oleh orang yang berhak yaitu pembuka rekening. Perbuatan mengambil 

barang yang bukan haknya dengan cara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan pidana (Hamzah & Hamzah, 2012)sama halnya dengan perbuatan 

skimming yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemilik kartu ATM maka 

merupakan suatu perbuatan pidana dan dapat merugikan orang lain. 

Jika dikaitkan dengan skimming, maksud dari penjahat pelaku tersebut adalah 

untuk menguasai informasi elektronik agar dapat digunakan untuk kepentingan 

sendiri. Pengertian mmemiliki yang ada dalam unsur tersebut bukan hanya berarti 

„memiliki yang berakibat hilangnya benda dari tangan pemilik asalnya atau hilangnya 

kuasa pemilik atas barang‟, tetapi saat pelaku dapat mengetahui informasi tersebut 

kemudian menyimpannya dan menggunakannya dimana dapat dianggap sebagai 
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menguasai, maka pelaku telah memiliki dan menguasasi informasi tersebut, artinya 

pelaku skimming bermaksud untuk memiliki informasi elektronik pribadi tersebut. 

Unsur Subjektif yang berikutnya adalah Sifat Melawan Hukum, berdasarkan 

perumusannya dala doktrin mengenai sebab atau terlarangnya suatu perbuatan itu 

mengenal dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan 

hukum materiil. Melawan hukum formil merupakan suatu perbuatan yang diancam 

dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana apabila melawan atau 

bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum 

materiil sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga 

bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.(ibid.39) Arrest H.R Nederland tahun 

1919 atau yang dikenal dengan Lendenbeun Cohen Arrest mengatakan “perbuatan 

melanggar hukum (onrectmatige daad) adalah bukan saja perbuatan yang 

bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan 

masyarakat tidak patut”. (Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana)  

Dalam kaitannya dengan tindak pidana skimming, cara yang dilakukan adalah 

tidak sah karena pelaku memiliki informasi elektronik tersebut tanpa seijin atau tidak 

sesuai prosedur yang dibenarkan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu 

masyarakat juga menganggap bahwa perbuatan skimming adalah perbuatan yang 

tercela dan menimbulkan kerugian, oleh karena itu informasi elektronik tersebut 

didapat dengan cara melawan hukum. Berdasarkan penjelasan diatas telah jelas dapat 

dilihat bahwa pelaku skimming memenuhi unsur-unsur pencurian. Hal ini 

membuktikan bahwa walupun skimming tidak diatur dalam KUHP, namun 
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unsurunsur yang terdapat dalam tindak kejahatan tersebut dapat digolongkan ke 

dalam perbuatan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pasal tersebut adalah 

pasal delik formil yang lebih dipentingkan mengenaik kelakuan dari pelaku, (ibid.68) 

saat pelaku sudah menguasai infromasi elektronik dengan cara melawan hukum, 

maka pencurian sudah selesai dan pelaku skimming dapat dijerat dengan 

menggunakan pasal tersebut 

Tindak Pidana skimming juga sering dilakukan oleh dua orang atau lebih, 

sehingga hubungan orang-orang yang terlibat tersebut dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1), 

yaitu petindak peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku 

penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan tidak dimaksudkan bagi satu 

pelaksana dan yang satu pelaku pembantu. (Chazawi, 2003) Faktor yang 

mempengaruhi diperberatnya pidana pada pencurian yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih dengan bersekutu ini karena memiliki potensi keberhasilan lebih besar dan 

pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan 

pencurian dari pada jika dilakukan oleh satu orang. (Ibid) 

Apabila dihubungkan dengan tindak pidana skimming adalah perbuatan 

memasukan data atau informasi yang telah di dapat dengan cara mengakses dari kartu 

ATM milik nasabah ke dalam kartu ATM lain tanpa adanya sepengetahuan atau 

persetujuan dari pemilik asal. Kemudian pelaku melakukan akses pada system 

perbankan menggunakan identitas korban dengan cara memasukkan data korban ke 

dalam kartu kosong yang telah disiapkan oleh pelaku, sehingga kartu tersebut dipalsu 

oleh para pelaku untuk dapat melakukan transaksi di ATM layaknya kartu ATM 
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milik nasabah yang memuat data atau informasi yang sama sehingga dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran. (Putusan Mahkamah Agung, 2018)  

 

2.3.6. Pengertian Perlindungan Hukum  

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal 

protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. 

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan 

dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat 

berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan 

melindungi.Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan 

manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara 

profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang 

dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi 

bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh 

karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. 

Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber 

pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat 

sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka 

sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. 
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Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan 

bantuan hukum. 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak 

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum 

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.Karena sifat sekaligus tujuan hukum 

menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, 

yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum 

merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif. 

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat simpulkan bahwa 

perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan 

yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh 

pemerintah melalui aparatur penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara 

tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan 
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sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu 

sendiri). 

 

2.3.7. Dasar Hukum Cyber Crime 

Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif 

mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak terutama konsumen 

sebagai pembeli. Dengan demikian, kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam 

bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak 

masing-masing pihak dalam hubungan dan penerbitan dan penggunaan kartu kredit. 

Dalam Perundang-Undangan juga diatur mengenai kewajiban dan hak pihak-pihak 

tidak menentukan lain secara khusus dalam kontrak yang dibuat (Abdul & Rilda, 

2000) 

Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang   ITE : 

 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang 

berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di 

luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum 

Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan 

Indonesia. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

informasi dan transaksi elektronik disebutkan, bahwa informasi elektronik adalah satu 

atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
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gambar, peta, rancangan, foto, elektronic data interchange (EDI), surat elektronik 

(elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode 

akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami 

oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi elektronik adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan 

atau media elektronik lainnya.  

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan 

transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan 

mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen 

internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model 

Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para 

pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian 

hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara 

lain:  

1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum 

yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);  

2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);  

3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 

& Pasal 14 UU ITE); dan  

4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE) 
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Beberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU 

ITE, antara lain:  

1. Tindak Pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:  

a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, 

yang terdiri dari:  

i. Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE)  

ii. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UUITE)  

iii. Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik (Pasal 27 ayat (4) 

UU ITE)  

iv. Berita Bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen 

(HOAX - Pasal 28 ayat (1) UU ITE)  

v. Menimbulkan Rasa Kebencian berdasarkan SARA (Hate 

Speech- Pasal 28 ayat (2)UU ITE)  

vi. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau 

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU 

ITE)  

b. Dengan cara apapun melakukan Akses Ilegal (Pasal 30 UU ITE)  

c. Intersepsi Ilegal terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik dan 

Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE). 
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2. Tindak Pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:  

a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (Data 

Interference- pasal 32 UU ITE)  

b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (System Interference- Pasal 33 

UU ITE)   

 3. Tindak Pidana memfasilitasi perbuatanyang dilarang (Pasal 34 UU ITE)   

4. Tindak Pidana Pemalsuan Informasi atau Dokumen Elektronik (Pasal 35 UU 

ITE)  

5. Tindak Pidana Tambahan ( Accessoir – Pasal 36 UU ITE) dan  

6. Pemberatan-Pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE). 

2.3.8. Undang-Undang perilindungan korban  

Undang-udang perlindungan korban dan saksi: 

Undang-undang perlindungan saksi dan korban,Salah satunya adalah alat bukti 

yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban 

yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana 

dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana bahwa penegak hukum dalam mencari dan 

menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau 

Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak 

tertentu.Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi 
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dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana 

yang tertera dalam Undang-undang Nomor.13 Tahun 2006 tentang perlindungan 

saksi dan korban 

Tata Cara Pemberian Perlindungan yang tertera dalam Pasal 29 dan Pasal 

30,Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:  

a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri 

maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada LPSK;  

b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a;  

c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 

permohonan perlindungan diajukan. 

 

 Pasal 30  

1. Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan 

kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.  

2. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan 

Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:  

a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam 

proses peradilan. 
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b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan 

dengan keselamatannya. 

c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara 

apa pun dcngan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia 

berada dalam perlindungan LPSK. 

d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada 

siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK. 

e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. 
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Judul 

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN 

HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA 

ILLEGAL ACCESS 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Bagaimana modus 

operandi tindak pidana Illegal Access 

dilakukan untuk menipu korbannya. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk 

pelaksanaan  perlindungan hukum 

tindak.pidana Illegal Access sehingga 

korban tindak pidana Illegal 

Accessdapat mengetahui bagaiamana 

prosedur atau proses bentuk 

perlindungan yang akan di 

dapatkannya. 

3. Untuk mengetahui Apakah upaya 

hukum yang dapat dilakukan oleh 

korban tindak pidana Illegal Access 

sehingga korban tindak pidana Illegal 

Parameter 

Tindak pidana ilegal akses tetap terjadi 

walaupun para pelaku telah di jatuhi 

hukuman  

Data 

a) Data primer diperoleh dari studi 

pustaka UUITE LPSK KUHAP 

b) Data Sekunder diperoleh dari 

wawancara dengan ditreskrimsus 

polda jateng 

MetodePenelitian 

1) Pendekatan Penelitian(Statue 

Approach & Case Approach) 

2) Jenis Penelitian(Yuridis Normatif 

dan Empiris) 

3) Fokus Penelitian 

4) Lokasi Penelitian 

5) Sumber Data(Primer & Sekunder) 

6) Tehnik Pengumpulan 

Data(Lapangan & Kepustakaan) 

7) Analisis Data(Deskriptif Kualitatif) 

                            

Rumusan Masalah: 

1. Bagaimana modus operandi 

tindak pidana Illegal Access 

2. Bagaimana bentuk 

pelaksanaan  perlindungan 

hukum tindak pidana 

Illegal Access 

3. Apakah upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh 

korban tindak pidana 

Illegal Access. 

Output 

Skripsi 

Outcom 

 

2.4 Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Marzuki, 

2005). 

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar 

mengamati secara teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan. 

Penelitian dalam bahasa inggrisnya yaitu“research”, yang berasal dari kata “re” 

(kembali) dan“search”adalah penelitian (Sunggono, Jakarta). 

Jadi  Research adalah suatu upaya untuk mencari kembali/meneliti kembali 

mengenai suatu obyek. Dalam penulisan metodelogi penelitian ini, pembaca 

diharapkan setidaknya mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat  menggugah kerangka 

berfikir pembaca secara logis dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, 

metode serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doktrial 

(ajaran-ajaran ilmu pengetahuan), kemudian juga mengetahui dasar-dasar 

pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar-dasar teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan 

mengenai pedoman penulisan hukum baik media masa maupun berita hukum. 

Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodelogi yang baik. Dengan demikian 
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dapat dikatakan bahwa metodelogi merupakan suatu unsure mutlak di dalam suatu 

penelitian. Oleh Karena itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

metode sebagai berikut: 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:  

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)  

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundangundangan yang bersangkut-paut dengan permasalahan (isu hukum) 

yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya 

dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-

Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang 

satu dengan Undang-Undang yang lain, dst (Marzuki, 2005). kegunaan  

dalam pendekatan ini adalah untuk menjawab isu hukum antara ketentuan 

undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. (Ibid,)  

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 

19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

2) Undang-undang Nomor.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi 

dan korban. 

3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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b. Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait 

dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap.kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi 

di Indonesia maupun dinegara lain. Di dalam pendekatan kasus (Case 

Approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum 

(Marzuki, 2005).Yang mana nomor perkaranya No:4/Pid.Sus/2018/PN DPS 

3.2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis 

normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang 

merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan (Soekanto S. , 

2005). Pendekatan yuridis normatif di lakukan untuk mengkaji peraturan perundang 

undangan yang mengatur tentang tindak pidana ilegal akses (  Undang-Undang ITE 

dan Undang-Undang LPSK dan KUHAP) .jenis penelitian Yuridis empiris dilakukan 

untuk memperoleh informasi tentang data kasus ilegal akses. 

 

3.3. Fokus penelitian 

Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi tindak pidana 

ilegal akses(skimming),upaya polisi dalam menangani tindak pidana tersebut,dan 

bagaimana perlindungan terhadap korbannya 
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3.4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa 

Tengah 

Jl.Sukun Raya No.46,Srondol Wetan,Kota Semarang,Jawa Tengah 50263 

 

3.5. Sumber Data 

Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal 

dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.Jika dibutuhkan juga akan 

mempergunakan bahan non hukum. 

a. Data Primer   

Data primer diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 

terdiri dari perundangundangan, dan contoh kasus. Bahan Hukum Primer 

yang meliputi : 

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

2) Undang-undang Nomor.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 

korban. 

3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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b. Data Sekunder 

Berupa data lapangan yang di peroleh dari hasil wawancara dengan penyidik 

unit Ditreskrimsus polda jawa tengah,yaitu tentang modus operandi tindak 

pidana kartu kredit dan upaya polisi dalam mengungkap tindak pidana 

tersebut. 

Buku ilmu hukum,artikel,jurnal 

c. Bahan Non Hukum 

Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus 

Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. 

3.6. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup.pengumpulan data 

tersebut harus dengan cara dan Tehnik.Di dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang di pergunakan adalah sebagai berikut: 

a. Peneletian lapangan  

Untuk memperoleh data primer maka di lakukannya dengan penelitian 

lapangan yang menjadi objek penelitian.Tehnik yang di pakai penulis 

adalah tehnik wawancara .Wawancara adalah situasi peran antar pribadi 

bertatap muka,Ketika seorang,yakni pewawancara mengajukan pertanyaan 

yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 
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masalah penelitian kepada seorang responden(Amirudin dan Zainal 

Asikin,2002 : 82). 

b. Penelitian kepustakaan  

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang di 

lakukan melalui dokumen-dokumen,buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan bahan lainnya yang berubungan dengan masalah yang diteliti. 

3.7. Analisis Data  

Deskriptif kualitatif 

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian 

akan dianalisis menggunakan metode  kualitatif. Setelah semua data terkumpul 

baik data primer maupun data sekunder atau data lapangan, data tersebut akan 

dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan datadata yang 

diperoleh kemudian mencari korelasinya dengan literature yang digunakan 

sebagai landasan dalam penulisan (Soekanto, 1986) . 

Data yang di peroleh dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisa dengan 

tehnik deskriptif kualitatif,yaitu menjelaskan modus operandi tindak pidana 

ilegal akses dan bentuk perlindungan hukum bagi korban.dalam menganalisis 

data yg di peroleh menggunakan logika berfikir deduktif. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana Illegal Access 

Bahwa berdasarkan hasil Analisa dari peneliti terhadap bagaimana modus 

operandi dalam illegal access tersebut yaitu menggunakaan modus 

skimming yaitu modus yang menggunakan atau melakukan kejahatan atau 

aksinya melalui komputer dengan cara memanipulasi data yang mana 

kejahatan ini merupakan atau termasuk di dalam kejahatan 

cybercrime.Modus skimming ini merupakan kejahatan yang sulit untuk di 

ungkapkan karena memang pelaku skimming atau yang biasa di sebut 

skimmer ini memiliki keahlian khusus yang mana korban tidak akan 

mengerti pada saat data pribadinya di akses secara illegal misal bisa berupa 

dokumen-dokumen penting kemudian bisa juga alat-alat pembayaran 

elektronik seperti kartu ATM dan Kartu Kredit. 

Di dalam kejahtan ini juga peneliti mendapatkan data dimana kejahatan ini 

dari tahun ketahun semakin meningkat di karenakan semakin 

meningkatnya juga orang banyak menggunakan akses internet,Selain itu 

yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan Kanit 2 Subdit 5 Cyber 



 
 

83 
 

Crime Ditreskrimsus Polda Jawa tengah mengatakan bahwa pihaknya 

masih kesulitan dalam mengunkap modus kejahatan skimming ini 

dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalahnya kurangnya tenaga 

ahli di bidang cyber dari pihak kepolisian.Hal ini yang terkadang menjadi 

penghmbat dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut di 

karenakan dalam penyidikan di butuhkan waktu yang tidak sedikit dan 

proses yang lumayan Panjang dan rumit sehingga membuat agak sedikit 

terhambat. 

Namun di dalam kejahtan Cyber Crime ini juga sudah di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah di ubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang mana di dalamnya di atur pada pasal 30 dan pengaturan 

tentang sanksi yang terdapat pada pasal 46 yang mana hukaman paling 

berat yang dapat di jatuhkan adalah kurungan 12 tahun dan denda paling 

banyak 12 miliar . 

2. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Illegal Acces 

Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus 

cybercrime 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 
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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 cybercrime yang berkembang dengan pesat yang tidak mengenal 

batas teritorial ini memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak 

berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. 

Menurut Peneliti 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.dan di 

rasa korban tindak pidana illegal access ini perlu mendapat kan 

perlindungan hukum yang jelas seperti Undang-undang informasi dan 

transaksi elektronik (UU ITE) atau yang disebut dengan cyberlaw, 

digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan 

yang memanfaatkan internet sebagai medianya,baik transaksi maupun 
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pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam 

hukuman bagi kejahatan melalui internet. 

Dengan adanya undang-undang ITE 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. 

Kemudian menurut Analisa dari peneliti korban juga berhak 

mendapatkan yang namnaya Hak.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 “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 maupun non 

materi akibat dari kejahatan cybercrime. Dalam perlindungan hukum 

terhadap korban cybercrime secara mendasar ada dua model yaitu model 

hak-hak prosedural dan model pelayanan. 

3. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban Tindak Pidana Illegal 

Access 
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Dalam Hal ini yang dimaksud dengan upaya hukum perkara pidana 

khususnya dalam illegal access ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan 

hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk 

memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut 

hasil wawancara dengan kanit 2 Subdit 5 cybercrime ada cara-cara yang 

ditetapkan dalam undang-undang, yang isinya menunjukkan peristiwa 

pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang 

azasi dengan Het Herziene Inlandsch Reglement, terutama mengenai 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusiaKetentuan-ketentuan 

yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981 (LN 

Tahun 1981 No. 76). 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan,Peneliti mengemukakan 

saran bahwa dalam melakukan penelitian tentang illegal access ini di butuhkan 

membaca dari banyak sumber seperti jurnal busa juga dari buku-buku yang 

menyangkut tentang cyber crime di karenakan penjelasan tentang illegal access 

ini masih sangat sedikit dan perlu memahami lebih dalam untuk mengerti apa itu 

illegal access di karenakan illegal access ini mempunyai arti yang sangat 

luas,kemudian peneliti juga menyarankan untuk mencari kasus di perlukan 
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membaca yang banyak karena di dalam illegal access ini banyak pengaduan yang 

terjadi tetapi masih sangat sedikit yang sudah terselesaikan. 
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