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Latar Belakang
Internet sebagai hasil rekayasa teknologi, menggunakan kecanggihan teknologi
komputer dan melibatkan teknologi telekomunikasi.

Penggunaan internet membawa sisi negatif, dengan peluang munculnya
tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak
mungkin terjadi.

Teori mengatakan: "crime is a product of society its self", yang dapat diartikan
bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan.

Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula
kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu.

Cyber crime ini telah masuk dalam daftar jenis kejahatan yang sifatnya 
internasional berdasarkan United Nation Convention Againts Transnational



Cybercrime
Kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau
jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk kejahatan
yang menggunakan bantuan sarana media elektronik
internet. 

Cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia
maya, yang dianggap bertentangan atau melawan undang-
undang yang berlaku.



Kategori
1. Cybercrime dalam arti sempit ( computer crime ):

Setiap perilaku ilegal yang ditujukan dengan sengaja pada operasi elektronik
yang menargetkan sistem keamanan computer dan data yang diproses oleh
system computer tersebut , atau singkatnya tindak pidana yang dilakukan
dengan menggunakan teknologi yang canggih .

2. Cybercrime dalam arti luas ( computer related crime ) :

Setiap perilaku illegal yang dilakukan dengan maksud atau berhubungan
dengan system computer atau jaringan , atau singkatnya tindak pidana apa
saja yang dilakukan dengan memakai computer ( hardware dan software ) 
sebagai sarana atau alat, computer sebagai objek baik untuk memperoleh
keuntungan atau tidak, dengan merugikan pihak lain.



Karakteristik
◦ Karena kecanggihan cyberspace, kejahatan dapat dilakukan 

dengan cepat bahkan dalam hitungan detik.
◦ Karena cyberspace tidak terlihat secara fisik, sehingga pemikiran 

yang dianggap illegal diluar dunia cyber dapat disebarkan ke 
masyarakat melalui dunia cyber.

◦ Karena dunia cyber yang universal, memberikan kebebasan bagi 
seseorang mempublikasikan idenya termasuk yang illegal seperti 
muncul bentuk kejahatan baru di berbagai daerah.

◦ Karena cyberspace tidak dalam bentuk fisik, maka konsep hukum 
yang digunakan menjadi kabur. Misalnya konsep batas wilayah 
Negara dalam system penegakan hokum suatu Negara menjadi 
berkurang karena keberadaan dunia cyber dimana setiap orang 
dapat berinteraksi dari berbagai tempat di dunia.



Jenis Cybercrime
1. Cyber terrorism

2. Cyber Pornography

3. Cyber Harrasment

4. Cyber Stalking

5. Hacking

6. Carding

7. Phising

8. Data Forgery

9. Illegal Content



Penanggulangan Cybercrime
Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang 
diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan
tersebut

Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar
internasional

Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai
upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang 
berhubungan dengan cybercrime

Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta
pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi

Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun
multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian
ekstradisi dan mutual assistance treaties



Tugas
Carilah dan analisis min 3 contoh kasus Cybercrime.

Klasifikasikan jenis cybercrime dan solusi untuk menanggulangi.


