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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi 

informasi. Kecepatan perkembangan teknologi ini tidak hanya terjadi pada 

negara maju saja, tetapi masyarakat negara berkembang juga terpacu 

perkembangan teknologi informasinya. Perkembangan teknologi informasi 

ini membawa peran yang sangat penting baik di masa kini maupun di masa 

mendatang. Ada dua hal yang membuat perkembangan teknologi menjadi 

sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, 

teknologi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi 

itu sendiri, seperti komputer, modem, yang menjadi sarana untuk 

membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, teknologi informasi 

memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-

bisnis lainnya.1 

Perkembangan dan kemajuan teknologi pada zaman ini sudah sangat 

cepat dan pesat sehingga memudahkan masyarakat untuk berinteraksi 

sosial. Perkembangan teknologi dan informasi ini menyebabkan dunia 

menjadi seakan-akan tidak memiliki batasan, sehingga menimbulkan 

perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat dan sangat signifikan. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat memudahkan 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bertukar informasi.  

                                                             
1 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan 

Celah Hukumnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 1. 
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada 

media sosial, telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagus 

seluruh lapisan masyarakat, contoh sederhana media online memberikan 

akses pemesanan tiket pesawat, hotel, tiket festival, hingga jual – beli; 

akses – akses tersebut telah memberikan manfaat dari segi kemudahan, 

kecepatan dan keefektifan bagi masyarakat. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sejalan 

dengan harapan masyarakat untuk dapat mengikuti setiap perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi ini membuka peluang bukan hanya pada 

informasi, sosialisasi dan juga komunikasi, tetapi pada hal-hal yang baru 

seperti peluang pekerjaan baru, bisnis baru, lapangan pekerjaan baru dan 

juga jaringan bisnis dunia tanpa batas yang dimaksud berupa kegiatan 

perdagangan secara online melalui internet.2 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada media 

online sangat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi para 

penggunanya, mulai dari segi kenyamanan, kecepatan dan keefektifan. 

Namun, dari segala banyak manfaat dan kemudahan diberikan pasti ada 

saja manusia yang menyalahgunakan kemudahan yang ada. Menyebarkan 

berita palsu, membuat komentar negatif dan melakukan penipuan 

merupakan beberapa contoh sederhana penyalahgunaan manfaat yang ada. 

Penipuan informasi dan transaksi elektronik semakin marak dilakukan 

                                                             
2 Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi 

Elektronik”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol.  1, No. 1, Maret 2019, hlm. 32. 
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seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, 

penipuan ini dilakukan dengan banyak cara, contohnya melalui kegiatan 

perdagangan online, hacking, transaksi digital, dan masih banyak lagi. 

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat 

berkembang pesat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

perubahan sosial budaya salah satunya mengenai fenomena kejahatan. 

Fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, 

karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat 

peradaban manusia.3 

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan 

kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi 

data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, pencurian software 

maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan, laju 

kejahatan melalui internet (cybercrime) ini tidak dapat diikuti oleh 

kemampuan pemerintah dalam mengimbanginya, sehingga sulit untuk 

mengendalikannya. Pemerintah dengan perangkat hukumnnya belum 

mampu untuk mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan 

teknik komputer khususnya di jaringan internet dan internet. 4 

Perkembangan teknologi internet dan hukum merupakan dua unsur 

yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. 

Heideggar berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai 

                                                             
3  Hardiyanto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dan Kejahatan 

Siber (Cybercrime)”, Jurnal Pandecta Vol. 13, No. 1 Juni 2018, hlm. 11. 
4  Rahman Amin, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2020), hlm. 135. 
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sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Disisi lain teknologi juga dapat 

dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi 

itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk 

meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.5 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya 

memberikan dampak positif, perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi ini juga memiliki dampak yang negatif yaitu membuka celah 

bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak 

kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Munculnya 

kejahatan melalui media online atau yang sering kita sebut dengan 

cybercrime merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik 

dengan era ranjau ganas. Setiap orang dalam kehidupan sosial sehari-hari 

dapat menjalankan hidupnya bebas untuk berkomunikasi, menikmati 

hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan 

keuntungan dan kesenangan baginya.6 

1.2 Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana ruang lingkup kriminologi dalam penipuan informasi dan 

transaksi elektronik berdasarkan kasus dengan nomor perkara 

2525/Pid.Sus/2019/ PN MDN? 

                                                             
5 Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, (Jakarta:  
Tatanusa, 2012), hlm. 31. 
6  Kristian Hutasoit, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online dalam 

Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera 

Utara, 2018. 
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2. Bagaimana upaya dalam penanggulangan kejahatan cybercrime? 

3. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan 

informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Putusan Pengadilan 

Medan No. 2525/Pid.Sus/2019/PN MDN? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisa ruang lingkup kriminologi dalam 

penipuan informasi dan transaksi elektronik berdasarkan kasus dengan 

nomor perkara 2525/Pid.Sus/2019/ PN MDN  

2. Untuk menganalisa upaya dalam penanggulangan kejahatan 

cybercrime.  

3. Untuk mengkaji dan menganalisa penyelesaian hukum terhadap tindak 

pidana penipuan informasi dan transaksi elektronik berdasarkan 

putusan dengan nomor perkara 2525/Pid.Sus/2019/ PN MDN. 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan 

menambah pengetahuan baik penulis maupun mayarakat umum. Adapun 

manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap 

pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan 

penipuan informasi dan transaksi elektronik. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai 

langkah penyelesaian yang dapat dijalankan apabila terjadi penipuan 

informasi dan transaksi elektronik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan tentang penipuan, cybercrime, dan 

kriminologi penipuan berbasis online. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis data, jenis penelitian, cara 

perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan 

pembahasan mengenai penipuan berbasis online di 

Sumatera Utara berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri 

Medan Nomor 2525/Pid.Sus/2019/PN MDN. 

BAB V  KESIMPULAN 

  Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. 

 


