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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of 

Innocence) 

Asas ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga 

penjelasan umum butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yang berbunyi : “Setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, 

dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap 

tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan memperoleh hukum tetap”.1 

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur 

dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: 

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau 

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap.” 

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah 

adalah Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan 

                                                           
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 12 
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Penuntutan yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. Dalam buku tersebut, 

mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis 

sebagai berikut : 

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang 

memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. 

Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang 

dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak 

pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap 

tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”2 

2. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan 

Pengertian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP 

yang menjelaskan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap, S.H., 

dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, menjelaskan bahwa dari pengertian 

dalam KUHAP, “penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan 

penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang 

                                                           
2 Hukum Online, Tentang Asas Praduga Tak Bersalah, 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah diakses pada 

tanggal 02 Desember 2017 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah
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berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan 

bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.” Kalau dipinjam kata-kata 

yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, 

“penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada 

fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, 

pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut 

umum.” Yahya Harahap juga mengatakan “bahwa jika diperhatikan dengan 

seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung 

jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan 

hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah 

melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, 

harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan 

tindak lanjut penyidikan.”3 

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi 

(Cybercrime) 

a. Internet 

Pada saat ini teknologi komputer telah mengalami perkembangan yang 

sangat tinggi atau lebih disebut lebih canggih, sehingga ditelinga orang 

komputer tidak asing lagi karena banyak yang sudah menggunakan hal 

                                                           
3 Hukum Online, Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan, 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--

dan-penyelidikan diakses pada tanggal 27 Januari 2018 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan
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tersebut, namun pada saat ini hal yang paling populer dimuka umum yaitu 

dengan sebutan internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang telah 

berkembang pada saat ini maupun diberbagai Negara, tentu hal ini 

merupakan suatu fenomena yang sangat penting bagi penggunanya, karena 

pada saat ini internet sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai hal. 

Bahwa dalam fenomena internet ini kemudian dikenal lebih dalam yaitu 

Cyber Space, Dalam konteks yang sangat kompleks. Pada dasarnya 

internet adalah jaringan dimana terhubung dalam sebuah komputer dan 

komputer lainnya dalam sebuah media komunikasi, seperti satelit, 

gelombang frekuensi, serat optic ataupun kabel telepon. Jaringan 

komputer ini dapat berukurang kecil seperti Local Area Network (LAN) 

yang biasa dipakai secara intern di perkantoran, bank, dan perusahaan ini 

bisa disebut dengan intranet, ada juga yang berukuran sangat besar yaitu, 

internet. Dimana dapat dibedakan antara jaringan yang berukuran kecil 

atau ukuran yang besar yaitu terletak pada ada atau tidaknya Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).4 

Secara internasional yang hukum yang berkaitan dengan kejahatan 

dalam teknologi informasi merupakan hukum cyber law atau hukum siber. 

Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of 

information technology), hukum mayantara (mayantara, yaitu kejahatan 

                                                           
4 Maskun dan Wiwik Meilarati, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, (Bandung: CV Keni Media, 

2016), hlm. 13 
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yang lahir dalam perkembangan aplikasi internet) dan hukum dunia maya 

(virtual world law). Lahirnya beberapa pengertian di karenakan 

dilakukannya melalui kegiatan dalam jaringan sistem komputer dan sistem 

komunikasi, dalam memanfaatkan sistem elektronik yang dapat dilihat 

secara virtual merupakan teknologi informasi berbasis sistem komputer 

baik dalam lingkup lokal maupun global (internet).5 

b. Cara Kerja Internet 

Dalam internet semua komunikasi yang dilandasi oleh teknologi 

pokok langsung merupakan teknologi jaringan komputer, atau dapat 

diartikan sebagai dimana satu komputer yang terhubung dengan komputer 

lainya secara fisik. Beberapa komputer dapat dihubungkan 1 (satu) dengan 

lainnya melalui sambungan telepon atau melalui jaringan komputer lokal 

(local area network) yang banyak dipakai di instansi pemerintah, 

universitas atau perusahaan-perusahaan dan dapat juga dilakukan melalui 

jaringan komputer luas (wide area network) yang menghubungkan 

sejumlah komputer yang letaknya berjauhan satu sama lainnya. Orang 

yang ingin memproleh informasi melalui komputer harus melengkapai 

komputernya dengan berbagai peralatan yang diperlukan, agar bisa 

mengakses ke dalam jaringan komputer kita tidak perlu menggunakan 

komputer yang memiliki harga yang mahal, minimal hanya menggunakan 

komputer yang berkapasitas yang minimal 268, 1 Mbyte dan 40 Mbyte 

                                                           
5 Ibid. hlm 14 
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Harddisknya, sudah dapat mengakses ke internet, akan tetapi kapasitas 

komputer yang lebih besar atau semakin besar akan lebih bagus dalam 

mengakses internet.6 

Selain perangkat peralatan tersebut untuk mengakses internet, 

diperlukan saluran/jaringan telepon dan modem agar dapat berhubungan 

ke internet. Dalam hal ini bisa di ibaratkan bahwa jaringan telepon 

merupakan kabel dimana menghubungkan lebih dari 2 (dua) komputer, 

dan agar komputer bisa melakukan pengiriman dan penerimaan data 

melalui kabel telepon tentu harus memerlukan sebuah alat yang terpasang 

yaitu bernama modem. Modem mengubah informasi dari komputer ke 

dalam bentuk yang dapat mengalir dalam kawat telepon dan mengubah 

kembali informasi yang diterima melalui kawat telepon ke dalam bentuk 

yang dapat dipahami oleh komputer. Setelah komputer dilengkapai 

dengan modem dan saluran telepon, langkah selanjutnya adalah 

mendaftarkan diri ke penyedia jasa layanan internet (Internet Service 

Provider/ISP) untuk mendapatkan akses ke internet dengan cara 

berlangganan atau dapat langsung akses ke Internet Service Provider (ISP) 

yang tidak mensyaratkan pendaftaran untuk berlangganan, cukup 

menghubungi nomor telepon yang telah ditentukan. Internet Service 

Provider (ISP) adalah suatu organisasi atau perusahaan yang memberikan 

                                                           
6 Agus Raharjo, CYBERCRIME PEMAHAMAN DAN UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN 

BERTEKNOLOGI, Cet. 1, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 78-79 
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jasa hubungan ke internet bagi para pengguna komputer dengan menarik 

sejumlah biaya. Internet Service Provider (ISP) ini biasanya disebut 

Provider saja.7 

c. Media Sosial 

Pada umumnya media online dapat disebut dengan media sosial, 

dalam hal ini pengguna dapat melakukan hal dengan mudah yaitu seperti 

berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, 

wiki, forum dan dunia virtual. Beberapa bentuk media sosial yang sering 

digunakan atau umumnya sering digunakan oleh masyarakat-masyarakat 

yaitu, seperti blog, jejaring social, dan wiki. Semakin majunya teknologi 

internet begitu juga mobile phone, sehingga pertumbuhan media social 

pun semakin meningkat. Contoh misalnya seperti dalam mengakses 

facebook, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, dengan cara cukup 

menggunakan sebuah mobile phone saja. Tetapi dalam hal inilah dapat 

mengakibatkan terjadinya fenomena besar apabila teknologi semakin maju, 

karena arus dari informasi-informasi tidak hanya di Negara yang maju, 

tetapi juga di Indonesia. Meningkatnya kecepatan terhadap media sosial 

juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional 

dalam menyebarkan berita-berita.8 

 

                                                           
7 Ibid. hlm. 80-81 
8 Maskun dan Wiwik Meilarati, Op.cit. hlm. 14 



16 

 

  Universitas Internasional Batam 

Andi, Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Di 

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, UIB repository©2018 

d. Teknologi Informasi 

Peran penting yang dipegang oleh teknologi informasi (information 

technology) yaitu baik pada masa sekarang maupun kedepannya, teknologi 

informasi diyakinkan akan membawa kepentingan dan kepentingan yang 

sangat besar bagi negara-negara di dunia, setidaknya ada 2 (dua) hal yang 

membuat teknologi teknologi informasi dianggap sangat penting dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi 

mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, 

seperti komputer, laptop, modem, sarana untuk membangun jaringan 

internet dan sebagainya. Kedua, yaitu adalah memudahkan transaksi bisnis 

terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya, seperti 

yang bisa kita lihat yaitu jual beli online atau transaksi melalui internet 

dan juga sekarang sudah banyak melakukan hal-hal secara online 

contohnya suatu perusahaan dan perusahaan lain yang ingin melakukan 

metting dan karena perusahaan satunya berada di jarak yang sangat jauh, 

makan kedua perusahaan itu akan melakukan metting secara online, pada 

saat ini teknologi informasi telah mengalami kemajuan dan pada masa 

yang akan dating kemungkinan teknologi informasi tidak melepas dalam 

berkembangan yang dilakukannya dorongan teknologi komunikasi 

teknologi komputer, tetapi dalam teknologi komunikasi dan teknologi 

komputer didorong oleh material, perangkat lunak dan teknologi 
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mikroelektronika. Biologi, Kimia, Matematikan dan Fisika akan 

mendasari semua ini.9 

Perpaduan komputer dan teknologi komunikasi yang menyebabkan 

lahirnya internet yang merupakan tulang punggung teknologi informasi. 

Pada awalnya internet berkembangan, yang dipicu oleh peluncuran 

pesawat Sputnik milik Uni Soviet yang ditanggapi oleh Amerika Serikat 

dari proyek yang dibuatnya yaitu dengan pengembangan internet pada 

tahun 1960-an dan meluncurkan pesawat ke luar angkasa. Pada awalnya 

perkembangan dari internet hanya diperuntukan atau mengabdi kepada 

kepentingan kekuasaan khususnya kepentingan militer Amerika Serikat. 

Pada dasarnya internet dan teknologi yang dikembangkan, orang-orang 

pada umumnya tidaklah bisa menikmati hal tersebuth seperti saat ini, akan 

tetapi harus bermain dalam tinkat elit. Dunia teknologi dalam pengabdian 

total terhadap kekuasaan negara merupakan inovasi perangkat perang 

dimana munculnya kaum bermodal dari setiap akumulasi kekuasaan 

melalui Negara adalah perang. Penaklukan antara negara bukan sekadar 

memperluas wilayah untuk kepentingan kaum feodal, melainkan 

penguasaan sumber-sumber bagi mesin industri. Namun suatu saat 

internet tidak lagi hanya digunakan dalam kepentingan militer sesuai 

perang dingin, dan perubahan dalam kehidupan manusia telah berubah 

karena dari fungsi internet tersebut telah menjadi media yang dapat 

                                                           
9 Agus Raharjo, Op.cit. hlm.1-2 
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membawa perubahan. Pada saat perubahan akhirnya internet sudah dapat 

digunakan oleh budayawan, sastrawan, musikus, pelaku bisnis, politikus, 

akan tetapi internet juga digunakan dalam melakukan tindakan kejahtan 

yaitu digunakan oleh penjahat dan teroris, dan dalam hal ini internet tidak 

lagi hanya digunakan oleh kalangan militer, ilmuwan dan pemerintah, 

tetapi masyarakat umum sudah bisa mengakses internet tersebut. Internet 

mulai digunakan sebagai perdagangan atau transaksi bisnis, kesehatan, 

sarana pendidikan, propaganda politik, pemerintahan, perancangan, 

manufaktur, pronografi dan kejahatan lainnya. Setelah munculnya internet 

telah membuat perubahan baru dalam kehidupan manusia. Internet pada 

saat ini sudah digunakan sebagai ruang komunikasi dan informasi yang 

menjanjikan menembus batas-batas antara Negara-negara lain, gagasan di 

kalangan ilmuwan dan cendekiawan diseluruh dunia dalam mempercepat 

penyebaran dan pertukaran ilmu.10 

e. Cybercrime 

Mengenai pendefinisian pengertian cybercrime, pengertian cybercrime 

ini banyak mengandung beberapa versi istilah dalam penggunaannya. 

Dalam bentuk kepustakaan, cyber crime sering diidentikkan sebagai 

computer crime, sebagai: Any illegal act requiring knowledge of computer 

technology for its perpetration, investigation, or presecution. Namun 

                                                           
10 Ibid. hlm 3-4 
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beberapa ahli memberi perbedaan antara cybercrime dengan computer 

crime. 

Bahwa computer crime adalah tindakan kejahatan dengan tidak 

melibatkan peran dimana internet dari jaringan tidak terkoneksi, dalam hal 

ini sebagai sarana dalam melakukan tindak kejahatan, kejahatan terebut 

berhubungan langsung dengan komputer. Walaupun hanya sebatas 

jaringan LAN yang digunakan dalam melakukan tindakannya. Cybercrime 

merupakan tindakan kejahatan dengan koneksi dimana terhubungnya 

internet dalam melakukan tidakannya, dalam hal ini dapat dilakukan 

sehingga dapat menembusnya terhadap negara lain. Dalam hal tersebut, 

tidak salah jika menyebut computer crime sebagai cybercrime begitu pula 

sebaliknya, karena keduannya menibulkan akibat hukum yang sama.11 

Pada umumnya tindak pidana teknologi informasi (cybercrime) dapat 

diartikan sebagai tindak pidana kejahatan dengan menggunakan media 

elektronik, yang sangat tren pada saat ini, dan pihak kepolisian juga segera 

dengan cepat menangganinya atau mengantisipasinya, karena sifat dari 

tindak pidana sistem informasi ini dampaknya cepat ke masyarakat. 

f. Ruang Lingkup Cybercrime 

Dalam ruang lingkup kejahatan yang sifatnya global, sesuai dengan sifat 

gelobal internet, dalam hal ini meliputi batas Negara dimana pelaku 

kejahatan sangat sulit dipastikan yuridiksi hukum Negara yang mana 

                                                           
11 Maskun dan Wiwik Meilarati, Op.cit. hlm. 19-20 
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berlaku terhadapnya, karena Cybercrime sering kali dilakukan secara 

transnasional. Kejahatan dalam dunia maya dalam perkembangannya 

meliputi beberapa lingkup kejahatan, yaitu penipuan, pemalsuan 

pembajakan, pornografi, pencurian, pelecehan, dan pemfitnahan.12 

Tetapi, beberapa lingkup kejahatan diatas cybercrime juga dapat 

merambah ke dalam bebrbagai kegiatan, yaitu: 

a) Penyiaran 

Bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan hal ini, 

merupakan pencemaran nama baik, kekerasan, melecehkan, 

pornografi, memperolok, finah, merendahkan, kebohongan, 

penyesatan, menghasut, martabat manusia, membahayakan 

hubungan internasional, serta pengabaian nilai-nilai agama. 

b) Kesusilaan 

Variasi tindak pidana kesusilaan mencakup: pedopili 

(paedophilia), eksploitasi seksual terhadap anak (sexual 

exploitation of children), pertunjukan sex secara live (live sex 

shows), obscene and indecent transmission, obscene and 

indecent telephone calls. 

c) Telematika 

Akses ilegal (hacking), cracking, intersepsi ilegal, gangguan 

data (data interference), gangguan sistem (system interference), 

                                                           
12 Ibid. hlm. 22 
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penyalahgunaan peralatan, pemalsuan yang berkaitan dengan 

komputer, penipuan yang menggunakan internet. 

d) Hak Kekayaan Intelektual 

Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual dapat berupa: 

pelanggaran hak cipta (copyrights infringement), 

cybersquatting, cyberparasites, typosquatting, domain 

hijacking. 

e) Perpajakan 

Bentuk dari kejahatan yang terdapat dalam perpajakan 

biasanya yaitu penghindaran pajak (tax evasion) atau 

penggelapan pajak (tax emblezzlement), yaitu dimana transaksi 

internet yang dilakukan terhadap objek pajak. 

f) Privasi 

Bentuk tindak pidana yang biasanya terdapat dalam privasi ini 

yaitu menyangkut privasi, terutama informasi dan data pribadi: 

seperti akses illegal yang dilakukan pelaku serta diseminasi 

terhadap data pribadi atau privasi yang bersifat sensitive 

terhadap korban. 

g) Perdagangan dan Keuangan 

Bentuk tindak pidana yang terdapat dalam kegiatan 

perdagangan dan keuangan yaitu merupakan, penipuan internet, 
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pembajakan halaman, penipuan keamanan, perdagangan illegal 

alcohol dan narkoba, spamming, carding, phising dan 

cyberlaundering. 

h) Terorisme 

Terorisme dalam cyber crime merupakan bentuk kejahatan 

yang baru dan disebut dengan cyberterrorism. Cyber terrorism 

merupakan sebuah perbuatan yang bermotif politik terhadap 

situs resmi suatu negara, sistem komputer, informasi dan data 

yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap rakyat sipil dan 

dilakukan oleh sub-nasional grup atau kelompok rahasia.13 

g. Bentuk-bentuk Cybercrime 

Dalam beberapa literature dan praktiknya pengguna teknologi yang 

bebasis computer dan jaringan telekomunikasi sangat berhubungan erat 

dengan kejahatan, dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, antara lain : 

a) Unauthorized access to computer system and service, ini merupakan 

kejahatan yang dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer 

orang lain dengan secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa 

sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer tersebut. 

Biasanya pelaku kejahatan atau disebut dengan Hacker, merupakan 

sebuah kegiatan yang dilakukan dengan membajak, mengambil konten 

dari pihak tertentu, dan melakukan sebuah tindakan yang bukan 

                                                           
13 Ibid. hlm. 22-24 



23 

 

  Universitas Internasional Batam 

Andi, Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Di 

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, UIB repository©2018 

merupakan bagian dari wewenangnya. Tetapi selain melakukan 

pembajakan dan sebagainya, ada juga beberapa hacker hanya karena 

merasa ingin mencoba keahliannya apakah bisa dalam menembus 

sistem-sistem dari tingkat proteksi yang tinggi. 

b) Illegal Contents, yaitu kejahatan yang dengan sengaja memasukkan 

informasi atau data-data ke dalam internet, tentang sesuatu hal yang di 

anggap telah melanggar hukum, informasi yang dimasukan bisa saja 

tidak benar sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. 

c) Data Forgery, kejahatan ini merupakan kejahatan yang memalsukan 

data pada dokumen yang penting, tersimpan sebagai scriptless 

document melalui internet. Kejahatan tersebut biasanya menuju pada 

dokumen e-commerce agar membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” 

sehingga pada kahirnya pelaku mengalami keuntungan. 

d) Cyber Espionage, dimana kejahatan ini melakukan kegiatan memata-

matai terhadap pihak yang dituju dengan memanfaatkan jaringan 

internet, yang dilakukanya yaitu memasuki sistem jaringan komputer 

(computer network system) pada pihak yang ditujunya. 

e) Cyber Sabotage and Extortion, bentuk kejahatan ini melakukan atau 

membuat penghancuran, perusakan terhadap suatu data dengan 

menggunakan program yang dibuatnya, hal ini memicu pada sistem 

jaringan atau program komputer yang terhubung ke internet langsung. 
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Hal yang dilakukan kejahatan ini yaitu dengan menyusupkan virus ke 

dalam komputer orang yang disasarannya atau program tertentu 

sehingga data-data dari program komputer atau sistem jaringan 

computer tersebut mengalami gangguan, sehingga tidak bisa berjalan 

dengan normal, atau berjalan tetapi berjalan sesuai yang dilakukan 

oleh pelakunya. Kejahatan ini juga kadang disebut dengan cyber 

terrorism. 

f) Offence Againts Intellectual Property. Kejahatan ini ditunjukan 

terhadap HAKI yang memiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, 

meniru suatu tampilan yang sama dengan tampilan web orang lain, 

melakukan penyiaran rahasia dagang, yang merupakan rahasia dagang 

orang lain. 

g) Infringements of Privacy. Tujuan dalam kejahatan ini yaitu lebih 

memerhatikan rahasia dari orang atau hal yang sangat pribadi terhadap 

orang yang di tujunya. Biasanya tujuan kejahtan ini yaitu lebih menuju 

rahasia seseorang yang tersimpan secara computerized. Jika pribadi 

dari seseorang tersebut sudah diketahui, maka akan menimbulkan 

dampak terhadap orang tersebut yaitu mengalami kerugian, contohnya, 

kartu kredit, PIN ATM atau lainnya. 

h. Hukum Siber (Cyber Law) 
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Cyber law atau lebih disebut dengan hukum siber, istilah dalam ini 

merupakan hukum yang berkaitan terhadap pemanfaatan teknologi 

informasi. Ada juga beberapa istilah yang digunakan, yaitu merupakan 

hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology), Hukum 

Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Pemanfaatan 

teknologi informasi berbasis virtual dan kegiatan internet inilah yang 

menyebabkan timbulnya istilah hukum siber tersebut. Istilah tulisan yang 

dilandasi pemikiran tentang hukum siber, bahwa cyber jika diitentikkan 

dengan dunia maya berkaitan dengan pembuktian dan penegakan hukum 

akan mengalami persoalan yang sulit. Dimana akan mengalami kesulitan 

jika pembuktian yang harus dibuktikan oleh penegak hukum dalam suatu 

persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan 

semu.14 

Cyber law merupakan suatu peraturan-peraturan yang dibuat oleh 

beberapa negara tertentu atau dikeluarkan oleh suatu negara, karena 

peraturan tersebut dibuat hanya berlaku pada suatu masyarakat tertentu. 

Adapun Cyber law dalam negara Indonesia yaitu, Undang-undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan peraturang perundang-

undangan ini merupakan peraturan baru yang di sahkan oleh DPR pada 

tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang 

mengatur tentang sistem informasi dan transaksi-transaksi elektronik yang 

                                                           
14 Ibid. hlm. 31 
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dilakukan beberapa orang dalam melakukan transaksi melalui internet. 

Perbuatan yang dilarang (cyber law) dijelaskan pada bab VII (pasal 27-

37).15 

i. Kejahatan dalam Teknologi 

Pada saat ini hidup manusia semakin dipermudah karena 

meningkatnya teknologi informasi, yaitu dengan mudah melakukan 

pencarian informasi atau berita yang di inginkan, namun juga membawa 

kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat dalam 

melakukan kejahatannya. Pengaruh yang sangat signifikan dalam 

pemahaman yang diberikan oleh teknologi terhadap aliran dari kejahatan 

kriminologi, baik secara lahir maupun psikologis yang menitikberatkan 

terhadap faktor manusia.16 

Setelah berkembangnya teknologi merupakan suatu faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya suatu tindakan jahat, namun suatu kejahatan telah 

timbul dengan sendiri atau telah muncul pada saat permulaan zaman 

sampai kedepannya atau pada saat ini. Bentuk dalam suatu kejahatan 

semakin hari semakin bertambah dan bervariasi. Ada beberapa hal yang 

perlu untuk diperhatikan yaitu suatu kejahatan merupakan gejala sosial 

yang sampai saat ini perhitungan masih belum dan diakui untuk dijadikan 

                                                           
15 Ibid. hlm. 31-32 
16 Agus Raharjo, Op.cit. hlm.29 
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suatu budaya atau tradisi, tetapi jika dibandingkan dengan beberapa 

budaya yang ada, usia dari suatu kejahatan tentulah lebih tua.17 

Sesungguhnya kejahatan itu berkembang atau timbul terdapat dalam 

masyarakat, atau lebih jelasnya kejahatan itu tidak ada jika tanpa 

masyarakat atau seperti ucapan Lacassagne sesuai dengan jasanya 

masyarakat mempunyai penjahat. Walaupun kita mengetahui begitu 

banyak tentang bermacam-macam faktor kejahatan yang ada dalam suatu 

masyarakat, tetapi yang sebenarnya kejahatan adalah bentuk dari salah 

satu perilaku manusia yang selalu berkembang atau meningkat sesuai 

dengan berkembangnya dalam masyarakat tersebut. Pandangan dalam 

masyarakat bahwa kejahatan itu sudah diterima sebagai fakta, sehingga 

dapat merugikan dalam masyarakat umum, baik pada masyarakat yang 

modern maupun terhadap masyarakat yang sederhana. Dalam timbulnya 

suatu kerugian itu yang dapat berupa kerugian dalam arti moral maupun 

materiil. Kerugian moral adalah dimana masyarakat memiliki kepercayaan 

yang hilang atau berkurang terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan kerugian materiil 

merupakan timbulnya kerusakan atau musnahnya suatu benda terhadap 

korban kejahatan, sehingga menyebabkan biaya yang tinggi yang harus 

dikeluarkn oleh penanggulangannya.18 

                                                           
17 Ibid. hlm. 29 
18 Ibid. hlm. 29-30 
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Suatu kejahatan dapat disebut dengan perbuatan antisosial, tetapi 

kejahatan ini tidak hanya terdapat pada masyarakat yang sudah maju atau 

dengan peralatan teknologi yang sudah canggih atau lebih maju, sehingga 

kejahatan ini juga terdapat dalam masyarakat yang sedang berkembang. 

Namun suatu kejahatan tersebut tidak hanya timbul didunia nyata, 

melainkan kejahatan itu sudah timbul dalam dunia maya, dengan terdapat 

bentuk yang berbeda dengan wajah kejahatan yang konvensional karena 

telah diperhalus sedemikian rupa. Suatu kejahatan yang identik dengan 

keberadaan dari manusia itu sendiri walaupun ada kemungkinan dalam 

setiap masyarakat tipe atau bentuk kejahatan berbeda-beda.19 

Jika dalam membicarakan tentang kejahatan tentunya perbuatan 

sendirinya tidak lengkap maka harus dimasukkan tindakan atau perbuatan 

dan tindakan yang disebut dengan kejahatan, dan tentunya ciri dari 

kejahatan ini adanya penyebab yang timbul dari sifat perbuatan atau 

kejahatan yang dapat merugikan terhadap kalangan masyarakat umum dan 

dalam kejahatan ini tentu terdapat yang namanya korban. Dimana 

namanya korban tersebut tidak bisa dihindari, jika dalam hal tersebut 

seseorang telah mengalami atau terlibat didalamnya dan orang tersebut 

sudah menerima atau mengetahui resikonya, maka jumlahnya dapat 

diminimalisir atau dengan mempersiapkannya suatu alat pencegahan yang 

dimaksud dari pencegahan yaitu sistem keamanannya harus diperkuat dan 

                                                           
19 Ibid. hlm. 32 
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diperketat. Dalam permasalahan keamanan dimana para korban sering 

tidak memerhatikan hal tersebut, ada dari beberapa orang menganggap 

permasalahan keamanan ini sangat lah penting untuk dijaga, tetapi ada 

juga sebagian orang menganggap permasalahan keamanan ini tidaklah 

begitu penting untuk diurusnya sehingga mereka tidak melakukan 

pemasangan sistem keamanan pada situsnya, dan mereka menganggap 

bahwa dalam dunia cyber tidak terdapat kejahatan-kejahatan atau semua 

pengguna media sosial hanyalah orang biasa, sehingga hal tersebut 

menyebabkan terjadi kejahatan yang bertindak karena keamanan dari 

seseorang tidak terjaga, dan setiap menitnya kejahatan selalu bertindak 

mereka akan melakukan apapun yang diinginkan untuk menguntungkan 

dirinya sendiri.20 

Penyebab terjadinya kerugian terhadap pemilik situs yaitu 

kecerobohannya yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya dengan 

situsnya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat 

besar. Tidak hanya pelayanan situs kepada pengakses yang merasa 

terganggu, namun dalam melakukan back up (jika masih ada data yang 

tersedia di komputer lain atau data-data penting) memerlukan uang dan 

waktu yang banyak dalam melakukannya. Sehingga kerusakan yang 

timbul karena serangan hacker itu sangat vital menyebabkan hilangnya 

semua data, log file dan matinya semua aplikasi dalam sistem komputer, 

                                                           
20 Ibid. hlm. 34 
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ini merupakan suatu malapetaka bagi pemilik, webmaster dan 

administrator system atas kecerobohan yang dimilikinya dan sistem 

komputer yang dikelolanya. Cracker dengan kelebihan hacking-nya 

mempunyai sejarah yang panjang, tetapi berdasarkan catatan yang 

dilakukan oleh Robert H’obbes’ Zakon, seorang Internet Evangelist, 

hacking yang dilakukan oleh cracker pertama kali dilakukan pada tanggal 

12 juni 1995 terhadap The Spot dan tanggal 12 Agustus 1995 terhadap 

Crackers Movie Page. Berdasarkan catatan itu pula, situs pemerintah 

Indonesia pertama kali mengalami serangan cracker pada tahun 1997 

sebanyak 5 (lima) kali, yaitu tangga 19 Januari, 10 Februari, 24 April, 30 

Juni, dan 30 November. Pada tahun yang sama, situs NASA (5 maret), UK 

Conservative Party (27 April) dan Spice Girls (14 November) juga 

diserang cracker.21 

4. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan HAM Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana 

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 1 yang menjelaskan “Hak Asasi 

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

                                                           
21 Ibid. hlm. 34-35 
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hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia.” 

Bahwa setiap manusia memiliki hak dan mempunyai perlindungan 

hakikat martabat yang dijunjung tinggi, walaupun seorang pelaku tindak 

pidana, karena kita tidak bisa langsung mengatakan pelaku tindak pidana itu 

orang yang jahat, karena kita tidak mengetahui kehidupannya bagaimana dan 

perlu di analisa terlebih dahulu, mungkin apakah dia mempunyai alasan 

tertentu yang menyangkut pada dirinya, sehingga alasan tersebut menariknya 

dalam melakukan kejahatan yang pada akhirnya dijerat dalam tindakan pidana, 

atau penyebab lainnya, sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan memperoleh hukum tetap. Dan tentu setiap orang berhak 

memperoleh keadilan, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu 

menjelaskan : 

Pasal 17 

“Setiap orang. tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan 

mengajukan permohonan. pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, 

perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang 

bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin 

pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh 

putusan yang adil dan benar.” 
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Pasal 18 

(1) “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka 

melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai 

dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu siding pengadilan dan 

diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, 

kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada 

sebelum tindak pidana itu dilakukannya. 

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku 

ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. 

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak 

saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang 

sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap.” 

B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

Pasal 1 angka 2 
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Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Pasal 7 

1. “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena 

kewajibannya mempunyai wewenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana, 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksa perkara; 

i. Mengadakan penghentian penyidikan; 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 
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2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya 

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah 

koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a. 

3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 

2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.” 

Pasal 51 

“Untuk mempersiapkan pembelaan: a. tersangka berhak untuk diberitahukan 

dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang 

disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, b. terdakwa berhak 

untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya 

tentang apa yang didakwakan kepadanya.” 

Pasal 54 

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat 

bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam 

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan 

dalam undang-undang ini.” 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 3 
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(1) “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang 

sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. 

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan 

hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang 

sama di depan hukum. 

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan 

dasar manusia, tanpa diskriminasi.” 

Pasal 4 

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak 

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik 

Pasal 43 

(1) “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup 

tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan 
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Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara 

Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 

perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, 

dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait 

dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan 

Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara 

pidana. 

(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya 

kepentingan pelayanan umum.” 

(5) “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; 
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b. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya 

dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang 

patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi 

dan Transaksi Elektronik; 

e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan 

dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk 

melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga 

digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang 

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; 

g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana 

kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara 

menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan; 
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h. Membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak 

pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar 

tidak dapat diakses; 

i. Meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau 

informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada 

Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di 

bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; 

j. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap 

tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; 

dan/atau 

k. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang 

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan 

ketentuan hukum acara pidana.” 

(6) “Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang 

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum acara pidana. 

(7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya 

penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia. 
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a. Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil 

penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat 

Polisi Negara Republik Indonesia. 

(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan 

Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik 

negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dengan 

Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

Pasal 4 

“Dasar dilakukan Penyidikan: 

a. Laporan polisi/pengaduan; 

b. Surat perintah tugas; 

c. Laporan hasil penyelidikan (LHP); 

d. Surat perintah penyidikan; dan 

e. SPDP.” 

Pasal 14 
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(1) “Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan 

surat perintah penyidikan. 

(2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra 

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat 

dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B. 

(3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas 

di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara 

pemeriksaan saksi pelapor. 

(4) Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan 

laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada : 

a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes 

Polri; 

b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT 

Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan; 

c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; 

dan 

d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.” 

Pasal 15 

“Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: 
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a. Penyelidikan; 

b. Pengiriman SPDP; 

c. Upaya paksa; 

d. Pemeriksaan; 

e. Gelar perkara; 

f. Penyelesaian berkas perkara; 

g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; 

h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan 

i. Penghentian Penyidikan.” 

Pasal 26 

“Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi: 

a. Pemanggilan; 

b. Penangkapan; 

c. Penahanan; 

d. Penggeledahan; 

e. Penyitaan; dan 

f. Pemeriksaan Surat.” 

C. Landasan Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Dalam hal yang membahas tentang perlindungan hukum, dalam hal ini 

merupakan hal yang sangat penting dari unsur suatu negara hukum. 
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Menganggap hal tersebut penting karena dalam pembentukan suatu negara 

tentu juga dibentuk suatu peraturan hukum dimana peraturan tersebut akan 

mengatur tiap warga negaranya. Kata lainnya yaitu dapat dikatakan bahwa 

perlindungan hukum merupakan gambaran yang tersendiri dari fungsi hukum 

itu sendiri, dalam hal ini konsep yang dimiliki hukum yaitu memberikan suatu 

kepastian, kedamaian, kemanfaatan, ketertiban dan keadilan. 

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan 

pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: 

a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan “Perlindungan Hukum adalah  

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.” 

b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan Hukum 

adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap 

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan 

ketentuan hukum dari kesewenangan.” 

c. Menurut CST Kansil “Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun.” 
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d. Menurut Philipus M. Hadjon “Perlindungan Hukum adalah Sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal 

dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang 

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.” 

e. Menurut Muktie, A. Fadjar “Perlindungan Hukum adalah penyempitan 

arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak 

dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek 

hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. 

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk 

melakukan suatu tindakan hukum.”22 

                                                           
22 Tesishukum, Perlindungan Hukum, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-

menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 02 Desember 2017 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/

