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ABSTRAK 

Martini Puji Astuti, 2013. PENENTUAN TEMPUS DAN LOCUS DELICTI 

DALAM CYBER CRIME. (Studi Kasus di Reskrimsus Polda Jawa Tengah). 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I, Drs. Herry Subondo, M.Hum. Pembimbing II: Cahya Wulandari, S.H, 

M.Hum. 

 

Perkembangan teknologi sekarang ini begitu pesatnya, hal ini dikarenakan  

perkembangan teknologi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin 

terbuka akan teknologi yang merupakan produk modernitas. Maka dari itu pada 

kenyataanya sasuai perkembangannya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang 

berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dari fenomena itulah adanya kejahatan 

mayantara yang menimbulkan peraturan baru untuk mengatur kejahatan tersebut 

apalagi kejahatan mayantara tersebut tidak mudah dilacak dengan begitu mudahnya 

dalam menentukan tempus dan locus delicti cyber crime karena penentuan tersebut 

mempengaruhi untuk menentukan kewenangan pengadilan yang berhak untuk 

mengadili. 

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai perumusan 

penentuan tempus dan locus delicti kejahatan cyber crime? serta kewenangan 

pengadilan yang berhak mengadili kejahtan cyber crime?. Tujuannya sendiri dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penentuan tempus dan locus 

delicti dalam cyber crime, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan 

kewenangan pengadilan yang berhak untuk mengadili kejahatan cyber crime.  Dalam 

penulisan skripi ini, penulis memilih metode pendekatan yuridis sosiologis dengan 

pengumpulan data sebagai berikut: studi kepustakaan, studi dokumen, dan 

wawancara.  

Hasil penelitian penentuan tempus dan locus delicti dari suatu kejahatan 

mayantara adalah, penentuan tempus dan locus delicti menggunakan teori-teori yang 

telah dalam hukum pidana yaitu teori perbuatan materiil, teori alat yang 

dipergunakan, dan teori alat. Penentuan tempus dan locus delicti berpengaruh pada 

penentuan saksi-saksi, daluwarsa pidana,dan menentukan sah atau tidaknya surat 

dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan pengaturan dalam menentukan 

Pengadilan yang berhak untuk mengadili kejahatan mayantara/cyber crime sesuai 

dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana Pasal 84-86.  

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa aparat penengak hukum dalam 

penentuan tempus dan locus delicti cyber crime menggunakan empat teori pidana 

yaitu teori perbuatan materiil, teori perbuatan akibat, dan teori perbuatan instrument, 

dan pengaturan kewenangan dalam mengadili kejahatan cyber crime diatur dalam 

Pasal 84,85,dan 86 KUHAP.  Saran yang disampaikan oleh peneliti dalam hal 

penentuan tempus dan locus delicti adalah penentuan tempus dan locus delicti cyber 

crime oleh aparat penegak hukum sesuai dengan teori pidana sebagai patokan atau 
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tolak ukur dalam penentuan tempus dan locus delicti pada kejahatan cyber crime 

maupun kejahatan konvensional. Dan penentuan tempus dan locus delicti 

berpengaruh dalam penentuan pengadilan yang berhak untuk mengadili kejahatan 

cyber crime.  

  

Kata Kunci: tempus delicti; locus delicti; kewenangan pengadilan; cyber crime. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman kemajuan teknologi berkembang 

sedemikian pesat. Perkembangan teknologi ini tidak lepas dari kebutuhan 

manusia yang semakin terbuka akan teknologi yang merupakan produk 

modernitas dikalangan masyarakat saat ini. Dengan begitu pesatnya 

perkembangan teknologi pada gilirannya manusia, kreator teknologi itu sendiri 

kebingungan mengendalikannya, bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah 

mengendalikan manusia. 

Pada abad ke-20 ini telah ditemukan beberapa karya dibidang teknologi 

informasi diantaranya adalah internet. Internet merupakan suatu alat yang 

memungkinkan hidup secara maya, kehadiran dunia maya sangat membawa 

dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Dengan internet manusia dapat 

ngobrol, belanja, sekolah, dan beberapa aktifitas lainnya yang ada pada kehidupan 

nyata. Sunarto (2003:2) berpendapat mengenai pengertian internet yakni: “bahwa 

salah satu fasilitas di internet (netters) adalah apa yang dinamakan situs (Word 

Wide Web)”. Fasilitas mampu menyimpan berbagai informasi mengenai ilmu 

pendidikan, teknologi dan sebagainya dengan tampilan yang berupa teks, animasi, 

suara, video, game (multimedia). Pada akhirnya kehidupan internet memunculkan 
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anggapan yang membagi kehidupan secara dikotomis menjadi real life 

(kehidupan nyata) dan virtual life ( kehidupan maya). 

Pada mulanya, teknologi (internet) sebetulnya merupakan sesuatu yang 

bersifat netral, artinya teknologi (internet) tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat. 

Tetapi pada kenyatannya sesuai perkembangannya kehadiran teknologi banyak 

pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Fenomena dewasa ini 

seperti yang dikemukakan oleh Wisnubroto (1990:3) menunjukkan “bahwa situs-

situs di internet telah menjadi wahana strategis untuk menyebarluaskan informasi 

ke seluruh dunia dan ke seluruh pelosok penjuru dunia”. Dengan demikian situs 

di internet sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Namun 

yang menjadi persoalan adalah biasanya teknologi selalu bersifat “bermata dua” 

selain dapat dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat positif, juga dapat 

dipergunakan untuk hal-hal negatif, apalagi karakteristik teknologi internet 

bersifat terbuka, informasi di dalamnya tanpa sensor dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan seluruh isinya.   

 Teknologi bisa dikatakan faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan 

timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya 

tindak kejahatan. Hal tersebut menimbulkan kebijakan tersendiri tentang 

kebijakan kriminalisasi yakni suatu kebijakan dalam menetapkan perbuatan yang 

semula bukan merupakan tindak pidana (perbuatan yang tidak dapat dipidana) 

menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). 
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Pada dekade terakhir, telah muncul kejahatan dengan dimensi baru, hal 

tersebut akibat dari penyalahgunaan internet. Internet ternyata mengundang 

tangan-tangan kriminal dalam beraksi, baik untuk mencari keuntungan materi 

maupun untuk sekedar melampiaskan keisengan. Hal ini memunculkan fenomena  

tersendiri yang sering disebut dalam bahasa asing sebagai cyber crime (kejahatan 

di dunia maya).  

Pada dasarnya kejahatan dunia maya atau yang sering disebut cyber crime 

seperti kejahatan yang pada umumnya, namun yang menjadi perbedaanannya 

adalah kejahatan tersebut dilakukan pada media-media teknologi canggih saat ini. 

Dan juga hal yang membedakan adalah tempus dan locus delicti dari kejahatan 

tersebut. Munculnya fenomena baru tersebut bagi sebagian orang telah mengubah 

perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar 

kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga memunculkan adanya norma-

norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya. 

Kejahatan dunia maya terjadi di belahan dunia, tidak kecuali Indonesia. Akhir 

tahun 2000 banyak terjadi kejahatan cyber crime, karena semakin pesatnya 

kemajuan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, 

menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cyber crime atau 

kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus cyber crime di 

Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap 

transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara 

menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer, 
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sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik 

materiil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer 

orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang 

menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya cyber crime telah menjadi 

ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang 

dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. 

Jenis kasus cyber crime di Jawa Tengah yang tercatat di kepolisian Jawa 

Tengah seperti penipuan jual beli online, pencemaran nama baik, hacker, 

pembobolan kartu kredit, perjudian online dan masih banyak lainnya. Berikut ini 

salah satu contoh kasus mengenai cyber crime yang terjadi khususnya di 

Semarang yakni perjudian online, pelaku menggunakan sarana internet untuk 

melakukan perjudian. Seperti yang terjadi di Semarang, Desember 2006 silam. 

Para pelaku melakukan praktiknya dengan menggunakan sistem member yang 

semua anggotanya mendaftar ke administrasi situs itu, atau menghubungi HP ke 

0811XXXXXX dan 024-356XXXX. Mereka melakukan transaki online lewat 

internet dan HP untuk mempertaruhkan pertarungan bola Liga Inggris, Liga Italia 

dan Liga Jerman yang ditayangkan di televisi. Untuk setiap petaruh yang berhasil 

menebak skor dan memasang uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) bisa 

mendapatkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), atau bisa lebih. Modus para 

pelaku bermain judi online adalah untuk mendapatkan uang dengan cara instan. 

Sanksi yang dijeratkan pada pelaku yakni dikenakan Pasal 303 KUHP  tentang 
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Perjudian dan Pasal 8 UU 7/1974 tentang Penertiban Perjudian yang ancamannya 

lebih dari 5 tahun. 

Fenomena kejahatan cyber crime ini juga menjadi polemik untuk 

menjatuhkan pidana pada kejahatan cyber crime nantinya yang di pakai apakah 

KUHP ataukah Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang 

akan dipakai untuk menjerat pelaku cyber crime. Hal yang masih menjadi 

perdebatan juga yakni mengenai penentuan locus delicti yang nantinya di 

perlukan untuk menentukan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat 

diberlakukan dan juga pengadilan mana yang berhak untuk mengadili orang yang 

melakukan tindak pidana tersebut (kompetensi relatif) dan tempus delicti yang 

nantinya diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang yang bersangkutan 

dapat diterapkan terhadap tindak pidana itu. Untuk menentukan tempus dan locus 

delicti tidaklah semudah seperti kelihatannya apalagi mengenai kejahatan cyber 

crime yang merupakan kejahatan dunia maya yang tidak semudah membalikkan 

telapak tangan untuk melacak dan mencari jejak kejahatan tersebut. Berdasarkan 

latar belakang dan contoh kasus di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Penentuan tempus dan locus delicti dalam kejahatan cyber crime” di 

Reskrimsus Polda Jawa Tengah. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam latar belakang di atas mengenai “Penentuan Tempus dan Locus delicti 

Cyber Crime” teridentifikasi permasalahan sebagai berikut, yaitu: 
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1. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan cyber crime 

2.  Prosedur penyelidikan dalam kasus cyber crime, perbedaannya dengan 

penyelidikan dalam kasus biasa 

3. KUHP seringkali dijadikan penentuan penjeratan pemidanaan terhadap kasus 

cyber crime 

4. Penentuan tempus dan locus delicti sering kali menjadi permasalahan yang 

mejadi kendala dalam kejahatan cyber crime. 

5.  Fungsi Undang-undang ITE dalam menjerat pelaku kejahatan  cyber crime. 

6. Menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili kejahatan cyber 

crime. 

7. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber crime di Indonesia. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana 

maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah yaitu: 

1. Penentuan tempus dan locus delicti dalam kejahatan cyber crime. 

2. Pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili kejahatan cyber 

crime.   

1.4 Perumusan Masalah 

Masalah-masalah penelitian dibuat untuk mengarahkan penelitian lebih 

terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasar pada latar 
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belakang telah disebutkan bahwa skripsi ini difokuskan pada “Penentuan tempus dan 

locus delicti cyber crime”  

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penentuan tempus dan locus delicti dalam kejahatan cyber 

crime? 

2. Bagaimanakah pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili 

kasus cyber crime? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan tempus dan locus delicti 

dalam kejahatan cyber crime. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan pengadilan 

yang berhak  mengadili  kejahatan cyber crime. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan : 

a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi 

penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang penentuan 

tempus dan locus delicti dalam cyber crime. 
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b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

pengaturan kewenangan pengadilan mana yang berhak untuk 

mengadili cyber crime 

2. Manfaat dari segi teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang cyber crime. 

b. Adanya wacana dan masukan yang dapat dijadikan sebagai pembentuk 

alternatif solusi mengenai pengaturan kewenangan pengadilan mana 

yang nantinya berhak mengadili cyber crime. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bagian 

awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun perinciannya sebagai berikut: 

1.7.1 Bagian awal skripsi 

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman pengujian, motto, dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak 

1.7.2 Bagian isi skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang secara rinci diuraikan sebagai 

berikut: 

Bab 1 : berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. 
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Bab 2 : berisi tentang tinjauan pustaka yang menguraikan tentang sejarah dan 

perkembangan cyber crime, pengertian cyber crime, bentuk dan jenis cyber 

crime, pengaturan dan kebijakan cyber crime dalam hukum pidana 

Indonesia, pengertian tempus dan locus delicti serta  teori-teori yang akan 

digunakan dalam penentuan tempus delicti menggunakan teori: teori formil, 

teori materiil terbatas, teori materiil yang tidak terbatas. Sedangkan teori 

penentuan locus delicti menggunakan teori: teori perbuatan materiil, teori 

alat yang digunakan, teori akibat dan juga asas legalitas, daluwarsa pidana 

serta yuridiksi dan kompetensi relatif dalam kejahatan cyber crime. 

Bab3: metodologi Penelitian, berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi 

penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan 

data dan metode analisis data, dan keabsahan data. 

Bab 4 : berisi tentanghasil Penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang 

hasil peneliitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang 

diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan (empiris). 

Bab ini menguraikan mengenai penentuan tempus dan locus delicti tindak 

pidana cyber crime dan pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak 

untuk mengadili cyber crime. 

Bab 5 : berisi tentang penutup yakni simpulan dan saran-saran. 

1.7.3 Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



10 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Penelitian Terdahulu 

 

 Dalam penelitian skripsi terdahulu yang berjudul “Akselerasi Locus Delecti 

dan Tempus Delicti”yang dibuat  Nalar Fikih Jinayah oleh Achmad Yasin dari 

IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya membedah mengenai locus 

dan tempus delicti menurut ajaran islam. Didalam skripsi tersebut berisi 

mengenai pengertian locus dan tempus delicti menurut al-qur‟an dan hadits 

secara islam. Dalam skripsi yang berjudul “Locus delicti cyber crime dalam 

hukum pidana Indonesia” yang dibuat oleh Arif setiawan dari Universitas 

Pembangunan Nasional, Veteran, yang isinya membahas mengenai locus 

delicti terhadap kejahatan cyber crime, pengaturan hukum di Indonesia 

mengenai cyber crime. Dari berbagai hasil skripsi diatas menunjukan bahwa 

skripsi yang dibuat oleh penulis tidaklah sama melainkan berbeda karena 

penulis memaparkan mengenai penentuan tempus dan locus delicti suatu 

kejahatan cyber crime yang mana penentuan tersebut nantinya akan 

berpengaruh untuk penetapkan kewenangan Pengadilan yang akan mengadili 

kejahatan cyber crime. 
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2.2 Perkembangan Cyber Crime 

Perkembangan cyber crime di Indonesia terjadi karena kebutuhan dan 

penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan internet  dalam 

segala bidang seperti e-banking, ecommerce,e-government,e-education dan banyak 

lagi telah menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan apabila masyarakat terutama yang 

hidup di kota besar tidak bersentuh dengan persoalan teknologi informasi dapat 

dipandang terbelakang. Internet telah menciptakan dunia baru yaitu cyberspace 

yaiti sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer yang menawarkan realitas 

yang baru berbentuk virtual (langsung dan tidak langsung) 

  Andi Hamzah (1989:28), dalam bukunya Aspek-aspek Pidana di 

Bidang Komputer mengartikan: "kejahatan di bidang komputer secara umum 

dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal". Dari beberapa 

pengertian, computer crime dirumuskan sebagai 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. Secara ringkas computer crime didefinisikan sebagai 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi 

komputer yang canggih. 

Cyber crime merupakan kejahatan bentuk baru yang sama sekali 

berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang selama ini 

dikenal. Dengan menggunakan internet, jenis kejahatan cyber crime tidak 

dapat sepenuhnya terjangkau oleh hukum yang berlaku saat ini bahkan tidak 
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dapat sepenuhnya diatur dan dikontrol oleh hukum. Dalam beberapa literatur, 

cyber crime sering diidentikkan dengan computer crime. Menurut Kepolisian 

Inggris, “cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer 

untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan 

menyalahgunakan kemudahan teknologi digital”.(Suherman, 2002:168) 

 Selain itu didalam beberapa literatur, cyber crime juga disebut sebagai 

dimensi baru dari hi-tech crime, transnational crime atau dimensi baru dari 

white collar crime. Sedangkan Barda Nawawi Arief (2003:239), 

menggunakan istilah “kejahatan mayantara” atau “tindak pidana mayantara” 

untuk menunjuk jenis kejahatan ini. Menurut beliau, dengan istilah “tindak 

pidana mayantara” dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber 

(cyber space).  

 Di jelaskan dalam bukunya Abdul Wahid (2005:42) tentang kejahatan 

ini Muladi mengatakan bahwa, sampai saat ini belum ada definisi yang 

seragam tentang cyber crime baik secara nasional maupun global, sekalipun 

demikian kita bisa mendefinisikan beberapa karakteristik tertentu dan 

merumuskan suatu definisi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Agus 

Raharjo (2005:239) bahwa istilah “cyber crime sampai saat ini belum ada 

kesatuan pendapat bahkan tidak ada pengakuan internasional mengenai istilah 

baku, tetapi ada yang menyamakan istilah cyber crime dengan computer 

crime”. Demikian juga sampai saat ini belum ada istilah baku atau definisi 

secara juridis untuk menunjuk jenis kejahatan ini, dan lebih dikenal sebagai 
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cyber crime. Berdasarkan modus operandinya, cyber crime terdiri dari dua 

jenis kejahatan, yaitu: 

a. Kejahatan yang sasaran/targetnya adalah fasilitas serta sistem 
teknologi komunikasi informasi. Para pelaku menggunakan sarana ini 
untuk menyerang atau merusak sarana teknologi informasi lainnya 
yang menjadi target. Pada posisi ini komputer/internet adalah alat 
sekaligus korban kejahatan. Kejahatan ini lebih dikenal 
hacking/cracking yang menyerang program-program operasi jaringan 
komputer. Ini mempunyai sifat sebagai kejahatan baru (new category 
of crime). 

b. Kejahatan umum/biasa yang difasilitasi oleh tekhnologi komunikasi 
informasi. Jenis kejahatan ini telah ada sebelum teknologi informasi 
bergerak menuju kearah penyalahgunaannya, contohnya penipuan 
kartu kredit, pengancaman, pencemaran nama baik, terorisme, 
pornografi dan sebagainya. Ini merupaka kejahatan yang bersifat 
biasa (Ordinary crime) yang pengaturannya telah terdapat dalam KU 
crime lainnya yakni, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer 
sebagai sarana/ alat atau komputer sebagai objek, baik untuk 
memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak 
lain.(Wahid, 2005:50) 

 
Dalam bukunya Abdul Wahid (2005:40) bahwa menurut Indra Safitri, 

kejahatan siber 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.  

 Walaupun kejahatan dunia maya atau cyber crime umumnya mengacu 

kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai 

unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan 

tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk 
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mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Selain pendapat 

kedua pakar tersebut, masih banyak pakar yang memberikan pengertian 

mengenai kejahatan siber. Namun sebagian besar belum menetapkan batas-

batas yang jelas antara kejahatan siber dan kejahatan komputer.  

2.3    Bentuk-bentuk Cyber Crime Jenis-jenis Cyber Crime 

 

 Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang 

berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, banyak klasifikasi 

pengelompokan mengenai kejahatan cyber crime, dalam beberapa literatur 

dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk yang di jelaskan oleh 

Nawawi Arief, (2006: 13-14)  antara lain:  

1. Unauthorized access to computer system and service 

 Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup kedalam suatu 

sistem jaringan secara tidak sah tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan 

dari pemilik sistem komputer yang dimasuki. 

2. Illegal Contents 

 Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke 

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

dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. 

3. Dataforgery  
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Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-

dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui 

internet. 

4. Cyber Expionage  

 Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk 

melekukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki 

sistem jaringan komputer (computer network sistem). 

5. Cyber Sabotage and Extortion 

 Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau 

pengahancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem 

jaringan komputer yang terhubung dengan internet. 

 Andi Hamzah (2008: 5-6) menjelaskan dalam bukunya bahwa secara 

garis besar jenis-jenis cyber crime yang berkembang di masyarakat sekarang 

itu dapat dibagi sebagai berikut:  

1) Hacker  

Hacker secara harfiah berarti mencincang atau membacok. Dalam arti 

luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui 

komputer. Hacker dapat juga didefinisikan sebagai orang-orang yang 

gemar mempelajari seluk-beluk sistem komputer dan bereksperimen 

dengannya. 

2) Cracker 



16 
 

 
 

Cracker adalah seseorang yang mampu dan dapat menembus suatu 

jaringan serta mencuri/merusak jaringan tersebut. 

 

 

3) Precker 

Precker adalah seseoarang yang mampu menembus suatu jaringan dan 

memberitahukan kepada jaringan tersebut tentang pengamanan 

jaringannya yang dapat ditembus oleh orang lain. 

4) Cyberporn 

Cyberporn atau yang sering disebut cyber ponografi merupakan suatu 

cyber crime dimana pelaku menyajikan gambar-gambar porno pada 

website melalui media internet. Selain itu cyberporn juga dijadikan 

seks sebagai ajang bisnis misalnya, menjual belikan VCD porno, 

gambar-gambar porno dan lain-lain. 

5) Hacking 

Hacking adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari 

informasi melalui program yang ada dengan menggunakan komputer. 

Hacking merupakan bentuk yang banyak mendapat sorotan dan sering 

disebut first crime karena jika dilihat dari segi aspek teknis, hacking 

mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan cyber crime yang lain. 

6) Cyber Frand 

Cyber frand adalah suatu penipuan yang dilakukan melalui internet.  
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 Berdasarkan beberapa literatur yang di jelaskan dalam bukunya Abdul 

Wahid (2005:76), bahwa Ari Juliano Gema berpendapat dalam prakteknya, 

cyber crime memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan 

konvensional, antara lain: 

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak 

etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (cyberspace), 

sehingga tidak dapat dipastikan jurisdiksi hukum negara mana 

yang berlaku terhadapnya; 

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan 

apapun yang bisa     terhubung dengan internet; 

3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun 

immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, 

martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar 

dibandingkan kejahatan konvensional; 

4.   Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet 

beserta aplikasinya; 

5. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara 

transnasional/melintasi batas negara. 

 

2.4  Pengaturan dan Kebijakan Cyber Crime Dalam Hukum Pidana 

 

 Untuk melakukan pengaturan kejahatan dunia maya (cyber crime) 

menurut Mardjono Reksodiputro (2001:24), yang mengutip pendapat Sinrod, 

kita dapat melakukan dua pendekatan yaitu: 

a. Menganggapnya sebagai kejahatan biasa (ordonary crime) yang 
dilakukan dengan komputer teknologi tinggi (high-rech)dapat 
dipergunakan untuk menanggulanginya (tentu dengan 
peambahan). 

b. Menganggapnya sebagai kejahatan baru (new category of crime) 
yang membutuhkan suatu kerangka hukum yang baru dan 
komprehensif untuk mengatasi sifat khusus tehnologi yang sedang 
berkembang dan tantangan baru yang tidak ada kejahatan biasa 
(misalnya masalah yuridiksi), dank arena itu perlu diatur secara 
tersendiri diluar KUHP. 
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 Mardjono Reksodiputro (2001:25), menyatakan bahwa ada dua 

pendekatan yang digunakan secara bersama-sama, misalnya dengan 

menghadiri  Security Act 1933 (UU Pasar Modal) mengundangkan komputer 

Fraud and Abuse Act. 

 Dalam konsep rancangan KUHP 2012, kebijakan sementara yang 

diambil mengantisipasi cyber crime dengan menggunakan pendekatan 

pertama dari yang dikemukakan Sinrod, yaitu menganggapnya sebagai 

kejahatan biasa (ordinary crime) yang dilakukan dengan komputer teknologi 

tinggi (high tech), dan KUHP dipergunakan untuk menanggulanginya 

ataupun perubahan semestinya. Dengan demikian pemerintah masih 

mempergunakan KUHP terhadap tindakan cyber crime. 

 Kehadiran rancangan KUHP nantinya tidak memiliki arti sama sekali 

bagi upaya penanggulangan cyber crime di Indonesia, namun demikian yang 

dimaksud adalah bahwa kehadiran KUHP Nasional itu memiliki 

keterbatasan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Berkaitan dengan hal 

ini, Nawawi Arief (2006:15-16), mengemukakan bahwa kebijakan sementara 

yang harus ditempuh didalam rancangan KUHP 2012 dalam rangka 

penanggulangan cyber crime memang dimungkinkan karena terdapat 

ketentuan-ketentuan dalam Buku I (Ketentuan Umum) Rancangan KUHP 

2012, sebagai berikut: 

Pasal 170 RUU KUHP 

“Data komputer  adalah suatu representasi fakta-fakta, informasi atau 

konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesing di dalam 
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suatu sistem komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk 

memungkinkan suatu sistem komputer untuk melakukan suatu fungsi”. 

Pasal 173 RUU KUHP 

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik 

diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, 

suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga 

mempunyai arti. 

 

Pasal 174 RUU KUHP 

Jaringan telepon adalah termasuk jaringan komputer atau sistem 

komunikasi komputer. 

Pasal 180 RUU KUHP 

Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi 

diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, 

jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya. 

Pasal 181 RUU KUHP 

Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau 

sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 

Pasal 204 RUU KUHP 

Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat 

diakses dengan cara-cara tertentu. 

Pasal 206 RUU KUHP 

Sistem komputer adalah suatu alat, perlengkapan, atau suatu perangkat 

perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau 

lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesing data secara 

otomatik. 

Pasal 207 RUU KUHP 

Surat adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat atau 

data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media 

penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain”. 

 

 Dalam ketentuan umum rancangan KUHP 2012 di atas, belum 

membuat delik khusus tentang kejahatan cyber crime. Namun dengan 

adanya perluasan pengertian dalam Buku I di atas, diharapkan dapat 

menjaring kasus-kasus cyber crime dengan tetap menggunakan perumusan 

delik atau menambah delik-delik baru yang berkaitan dengan kemajuan 
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teknologi, dengan harapan dapat juga menjaring kasus-kasus Cybercrime, 

antara lain: ( Nawawi Arief: 2006:16) 

Menyadap pembicaraan di ruangan tertutup dengan alat bantu teknis (Pasal 

263 KUHP) 

Memasang alat bantu teknis untuk tujuan mendengar/merekam pembicaraan 

(Pasal 264 KUHP) 

Merekam (memiliki/menyiarkan) gambar dengan alat bantu teknis diruang 

tidak untuk   umum (Pasal 266 KUHP) 

Merusak/membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk sarana/prasarana 

pelayanan umum (Pasal 546 KUHP) 

Pencucian uang (Money Laundering)- Pasal 641-642 KUHP 

 Kebijakan penanggulangan cyber crime dengan hukum pidana 

termasuk bidang penal policy yang merupakan bagian dari criminal policy 

(kebijakan penanggulangan kejahatan). Dilihat dari sudut criminal policy, 

upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan cyber crime) 

tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana 

(secara penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan 

integral/sistemik.  

 Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan 

suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi 

suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya, 

kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan formulasi. Dalam 
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upaya penanggulangan cyber crime dengan hukum pidana, 

lokakarya/wokshop mengenai compoter related crime yang diselenggarakan 

dalam konggres PBB X (April 2000) menyatakan bahwa negara-negara 

anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang 

berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (States should 

seek harmonization of the relevant provisions on criminalization, evidence 

and procedure). (Nawawi Arief, 2003:240-241) 

 Jadi masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum 

pidana (kebijakan/formulasi/legislasi) di bidang penanggulangan cyber 

crime, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan penal di berbagai 

Negara. Jadi diperlukan harmonisasi eksternal yakni peraturan yang ada di 

Indonesia harus satu visi dan misi dengan peraturan negara lain (payung 

lembaga hukumnya adalah konfrensi PBB tentang cyber crime). Namun 

demikian, bahwa kebijakan formulasi harus juga memperhatikan 

harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan 

umum yang sedang berlaku saat ini (payung hukumnya adalah KUHP). Oleh 

karena itu, dalam kondisi saat ini, kebijakan formulasi hukum pidana di 

bidang cyber crime harus tetap berada dalam sistem hukum pidana (materiel) 

yang saat ini berlaku di Indonesia. 

2.5   Pengertian Tempus delicti dan locus delicti 

 
2.5.1   Tempus delicti 
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 Tempus delicti, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah 

suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. 

Moeljatno (1987:78) mengenai penentuan soal waktu (tempus delicti) dalam 

undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada 

ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan tempus delicti 

perlu, demi untuk:  

1. Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum 

selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang 

diadakan pada waktu sebelumnya”. Dalam hal apakah perbuatan itu 

adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan 

dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu tejadi, 

maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.  

2. Menentukan saat berlakunya verjarings termijn (daluwarsa) sehingga 

perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan 

terjadinya kejahatan.  

3. Menentukan hal yang berkaitan dengan Pasal 45 KUHP. Menurut 

pasal ini hakim dapat menjalankan tiga jenis hukuman terhadap 

tersangka yang belum genap berumur 16 tahun, yakni: (a) 

mengembalikan kepada orang tuanya, (b) menyerahkan kepada 

pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman, dan (c) menjatuhkan 
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hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh 

terdakwa. 

 Berlakunya hukum pidana menurut waktu (tempus)  Pasal 1 ayat (1) 

dan (2) KUHP: 

1. Didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung tiga asas antara lain, Adami 

Chazawi (2005:173-181):  

a. Asas Legalitas (Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege 

poenali)  

Tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut 

perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat 

suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.  

b. Asas Larangan Berlaku Surut 

Larangan memberlakukan UU yang baru lahir terhadap suatu tindakan 

pidana yang sebelumnya belum diatur dalam UU. Jadi sifat undang-

undang pidana adalah berjalan ke depan dan tidak ke belakang.  

c. Asas Larangan Penggunaan Analogi 

Analogi terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas 

suatu kejadian yang diatur, tetapi peraturan itu dipergunakan juga bagi 

kejadian lain yang terang tidak disebut dalam peraturan itu, tetapi 

banyak terjadi dengan kejadian-kejadian lainnya. 
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2. Didalam Pasal 2 ayat (2) dibahas mengenai: ( Adami Chazawi, 2005:183-

186)  

                   a)       Perubahan undang-undang, ada tiga macam teori yakni:  

(1)  Teori Formil :  Menurut Hoge Raad Raad dalam keputusannya 

tanggal 3 Desember 1906 apabila ada perubahan redaksional UU, 

misalnya UU Perdata yang berhubungan dengan UU Pidana maka 

perubahan itu  juga dikategorikan sebagai perubahan UU 

sebagaimana menurut pasal 1 ayat (2) KUHP walaupun perubahan 

itu sendiri tidak disebut dalam redaksi suatu pasal dalam UU 

Pidana itu sendiri. 

(2)  Teori Materiil Terbatas: yakni tiap perubahan dalam perundang-

undangan yang sesuai dengan perubahan perasaan (keyakinan) 

hukum pada pembuat UU. Jadi tidak boleh diperhatikan suatu 

perubahan keadaan karena waktu. (Van Geuns) 

(3)   Teori Materiil yang tidak terbatas: yakni tiap perubahan UU baik 

dalam perasaan hukum dari pembuat UU maupun dalam keadaan 

karena waktu boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam UU 

menurut arti kata Pasal 2 ayat (1) (Hoge Raad) 

b)   Undang-undang mana yang akan dipakai untuk menjerat tersangka 

apabila terjadi perubahan undang-undang.  

Apabila terjadi perubahan UU ketika tersangka sedang dalam proses 

penyidikan atau peradilan, maka UU yang dipilih adalah UU yang paling 



25 
 

 
 

menguntungkan si tersangka, baik dari segi hukuman maupun segala 

sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian suatu delik. Semakin 

banyak unsur biasanya akan semakin menguntungkan terdakwa karena 

jaksa akan semakin kesulitan untuk melakukan pembuktian.  

Tempus delicti penting diketahui dalam hal-hal:  

            a.       Kaitannya dengan Pasal 1 KUHP (telah dijelaskan di atas) 

             b.       Kaitannya degan aturan tentang Daluwarsa 

 Daluwarsa diatur dalam Pasal 79 KUHP yakni mulai berlaku pada hari 

sesudah perbuatan dilakukan.  

 Teori-teori tempus delicti yang di kemukakan oleh Satochid 

Kartanegara (2000:158): 

a)   Teori perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad) 

Ialah teori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh 

tersangka.  

b)  Teori bekerjanya alat yang digunakan (de leer van het instrumen) 

Menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk 

melakukan suatu delik itu diaktifkan dan berakhir hingga memberikan 

akibat bagi korbannya, misalnya: racun, bom dan sebagainya.  

c)   Teori akibat (de leer van het gevolg) 

Menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu 

delik.  

d)  Teori waktu yang jamak (de leer van de meervoudige tijd) 
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 Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat dan Orang. 

2.5.2   Locus delicti 

 

 Locus dalam kamus hukum S.Adiwinoto (1977:34), yang artinya 

tempat, locus delicti adalah ketentuan tentang tempat terjadinya tindak 

pidana.Penentuan tempat delik dalam bahasa latin dikenal dengan locus 

delicti, yang merupakan rangkaian dari kata locus dan delictum. Locus 

berarti ”tempat,” sedangkan delictum berarti “perbuatan melawan hukum, 

kejahatan, dan tindak pidana”. Sehingga locus delicti berarti “tempat 

kejadian dari kejahatan”. Akhirnya timbul penyebutan dalam bidang hukum 

dengan locus regit actum yang berarti “tempat dari perbuatan menentukan 

hukum yang berlaku terhadap perbuatan itu”. 

 Ajaran mengenai tempat delik ini belum diatur ketentuan yang khusus 

dalam KUHP, padahal mengenai soal tempat delik ini sangat penting untuk: 

1. Menentukan berlakunya undang-undang hukum pidana dari 

suatu negara. Dikarenakan sebagaimana diterangkan di atas- 

soal ini tidak diatur oleh undang–undang, maka sulit untuk 

mengetahui hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang 

yang melakukan delik di luar negara asalnya.  

2. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap 

perbuatan pidana tersebut atau tidak. Hal ini berkaitan dengan 

Pasal 2-9 KUHP.  

3. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurusi 

perkaranya. Ini berkaitan dengan kompetensi relatif. (Moeljatno, 

1987:78) 

 

 Moeljatno (1987:78-79) menjelaskan bahwa para ahli dalam 

menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda 

pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran. Yaitu: (1) aliran yang 
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menentukan “di satu tempat”, yaitu tempat di mana terdakwa melakukan 

perbuatan tersebut, dan (2) aliran yang menentukan “di beberapan tempat”, 

yaitu mungkin tempat perbuatan dan mungkin di tempat akibat. 

 Moeljatno (1987:79) dalam bukunya menjelaskan bahwa aliran 

pertama dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer yang mengatakan bahwa 

tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, 

melainkan ditentukan berdasarkan di mana terdakwa berbuat. Mengenai 

pandangan ini diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh 

terdakwa berbuat, jika terdakwa menggunakan alat. 

 Aliran yang kedua dianut oleh Simon, Van Hammel, Jonker dan 

Bemelen yang menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara 

tempat di mana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbutan itu 

selesai dengan timbulnya akibat. Di samping itu, Moeljatno juga menyatakan 

bahwa perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, sehingga boleh memilih 

tempat perbutan/kelakuan atau memilih tempat akibat.(Moeljatno, 1987:79) 

 Teori-teori locus delicti, menurut Sudarto (1990:37) sebagai berikut: 

a)       Teori perbuatan materiil  

Menurut teori ini maka yang menjadi locus delicti ialah tempat di mana 

pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang 

bersangkutan. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana perbuatan-

perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan materiil. Jadi tempat 

dimana delik itu diselesaikan tidaklah penting. 
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b)      Teori alat yang dipergunakan 

Menurut teori ini, maka delik dilakukan di tempat dimana alat yang 

dipergunakan itu menyelesikannya. Menurut keputusan Hoge Raad, maka 

yang menjadi locus delicti adalah tempat di mana ada alat yang 

dipergunakan itu.   

 

c)       Teori akibat 

Menurut teori akibat, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat 

munculnya akibat dari delik yang dilakukan.  

 Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat dan Orang. Asas 

berlakunya hukum pidana di Indonesia, (Sudarto, 1990:33) adalah: 

a)       Asas Teritorial 

Asas ini menekankan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku di dalam 

wilayah Republik Indonesia bagi siapapun yang melakukan tindak pidana. 

Terjemahan di dalam Pasal 2 KUHP dan merupakan perwujudan 

perlindungan terhadap kedaulatan negara Indonesia.  

b)      Asas Nasionalitas Aktif (Perlindungan) 

Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara 

Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. 

Diatur dalam Pasal 5 dan 6 KUHP.  

c)       Asas Nasionalitas Pasif 
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Menekankan pada kepentingan hukum Indonesia. Bila kepentingan negara 

Indonesia dilanggar baik oleh WNI, WNA, ataupun orang yang stateless 

baik di luar ataupun didalam Indonesia, maka UU hukum pidana dapat 

diberlakukan bagi pelaku. Diatur dalam Pasal 4 dan 8 KUHP.  

d)      Asas Universal 

Menekankan bahwa apabila suatu tindak pidana merugikan kepentingan 

bersama dari semua negara. Maka adalah layak bahwa tindak pidana dapat 

dituntut dan dihukum oleh Pengadilan setiap negara dengan tidak 

diperdulikan siapa saja yang melakukannya dan dimana saja. 

2.6    Yuridiksi dan Pengaturan Competentie Relatief  kejahatan 

Cyber Crime 

 Dalam membicarakan masalah juridiksi di ruang maya (“mayantara” 

atau “cybercrime”). Jurisdiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Sucipto Suntoro, 2000:463) didefinisikan sebagai :  

1. Kekuasaan mengadili lingkup kuasa kehakiman; peradilan; 

2. Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggungjawab disuatu wilayah 

atau lingkungan tertentu ketentuan negara;  

 Para pengguna internet beranggapan bahwa cyberspace adalah dunia 

global yang lepas dari batas-batas wilayah teritorial negara manapun. 

Padahal berbagai bentuk cyber crime telah merajalela dan merugikan banyak 

pihak. Oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan jurisdiksi diruang maya 
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yang dapat menjangkau cyber crime. Masaki Hamano dalam tulisannya 

berjudul “Comparative Studyin the Approach to Jurisdiction in 

Cyberspace”147, yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arif (2003:246), 

mengemukakan adanya jurisdiksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

tradisional. Menurutnya ada tiga kategori jurisdiksi tradisional, yaitu :  

1. Jurisdiksi legislative (legislative jurisdictionataujurisdiction to 

prescribe), yaitu kewenangan pembuatan hukum substantif; 

2. Jurisdiksi judisial (judicial jurisdiction atau jurisdiction to 

adjudicate),yaitu kewenangan mengadili atau menerapkan 

hukum; 

3. Jurisdiksi eksekutif (executive jurisdictionatau jurisdiction to 

enforce),yaitu kewenangan melaksanakan atau memaksakan 

kepatuhan hukum yang dibuatnya. 

 

 Berkaitan dengan jurisdiksi diruang maya, Masaki Hamano 

membedakan pengertian cyberjuris diction dari sudut pandang dunia 

cyber/virtual dan dari sudut hukum. Dari sudut dunia virtual, cyberjuris 

diction sering diartikan sebagai “kekuasaan sistem operator dan para 

pengguna (users) untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada suatu 

masyarakat di ruang cyber/virtual”. Dari sudut hukum, cyberjuris diction 

atau “jurisdiction in cyber-space”adalah “kekuasaan fisik pemerintah dan 

kewenangan Pengadilan terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas 

mereka di ruang cyber(physical government’s power and court’s authority 

over Netusers ortheir activity in cyber-space). Adanya upaya untuk 

menetapkan jurisdiksi di dunia maya, berarti akan menetapkan siapa yang 

memiliki hak/wewenang untuk mengatur internet.(Nawawi Arief, 2003:248) 
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Didalam KUHP memang mengatur tentang tempus dan locus delicti 

namun didalam UU ITE Nomor 8 Tahun 2008, tidak diatur lebih spesifik 

mengenai penentuan tempus dan locus delicti kejahatan mayantara . Pada 

hakekatnya juga KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) juga tidak 

mengatur segala exspressis verbis tempus dan locus delicti, hal tersebut 

hanya mengatur mengenai hukum formil, akan tetapi menentukan komptensi 

relatif yakni wilayah hukum suatu Pengadilan Negara untuk mengadili suatu 

perkara pidana, kata lain Pengadilan Negara mana yang berwenang 

mengadili suatu peristiwa pidana sedangkan kompetensi absolut yakni 

kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan atas tingkatan 

Pengadilan lain. Sedangkan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP hanya 

menyatakan, bahwa “Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara 

mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”. Namun, 

Pasal 84 ayat (2) memungkinkan juga Pengadilan Negeri yang bukan di 

daerahnya dilakukan tindak pidana mengadili terdakwa yang bersangkutan 

bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan di daerah hukum 

Pengadilan Negeri tersebut, dengan syarat bahwa sebagian besar saksi yang 

dipanggil lebih dekat tempat tinggalnya daripada tempat kedudukan 

pengadilan itu dilakukan. Pasal 84 Ayat (2) tersebut memungkinkan tidak 

sesuainya teori locus delicti dengan tempat diadilinya perkara tersebut oleh 

Pengadilan Negeri tersebut.  
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Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak secara 

experessisverbis mengenai tempus dan locus delicti, tetapi menentukan 

competentie relative Pengadilan Negeri. Contoh dalam Pasal 84 ayat (1) dan 

(2), suatu ketentuan baru yang diatur dalam Pasal 85 KUHAP ialah dalam hal 

keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili 

suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala 

Kejaksaan Negeri tersebut, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri 

Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Negeri lain dari pada yang 

tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara tersebut. Dalam penjelasan 

Pasal 85 itu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan daerah 

yang tidak mengizinkan” ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya 

bencana alam dan sebagainya. Ketentuan yang  terdapat pada Pasal 86 

KUHAP  yang menyatakan bahwa KUHP menganut asas personalitas aktif 

dan asas personalitas pasif, yang membuka kemungkinan apabila seseorang 

melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum di 

Republik Indonesia, dengan maksud perkara pidana tersebut dapat dengan 

mudah dan lancar maka ditunjuk Pengadian Negeri Jakarta Pusat yang 

berwenang mengadilinya. 

 Batas berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat dan orangnya  

penting diketahui dalam hal-hal:  

a)       Hukum pidana mana yang akan diberlakukan 

b)      Kompetensi relatif suatu Pengadilan 
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BAB 3 

 METODE PENELITIAN 

 

Penelitian sebagai salah satu sarana yang dipergunakan oleh manusia dalam 

rangka membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memperoleh data 

dan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian, penulis melakukannya 

dengan menggunakan beberapa macam metode, dimana hal ini dimaksudkan sebagai 

suatu usaha untuk mendekati dan mencari kebenaran yang obyektif dari permasalahan 

yang diteliti. 

3.1 Metode Pendekatan 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan Yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan ”suatu 

pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan 

menganalisa masalah yang terjadi” (Soekanto,1997:10) 

3.2  Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu “melukiskan atau 

menggambarkan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas” 

(Soemitro,1983:11).  Deskriptif digunakan untuk memberikan data seteliti mungkin 

tentang keadaan atau gejala– gejala lainnya.  Dengan demikian deskriptif mempunyai 
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tujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran tentang dasar-dasar penegak 

hukum dalam menentukan tempus dan locus delicti dalam kejahatan cyber crime. 

3.3  Lokasi Penelitian 

Untuk menunjang informasi tentang “Penentuan tempus dan locus delicti dalam 

kejahatan cyber crime”, maka penulis memilih melakukan penelitian langsung ke 

Reskrimsus POLDA Jawa Tengah (Jateng), Kejaksaan Negeri Semarang, dan 

Pengadilan Negeri Semarang, karena penulis menemukan kasus cyber crime yang 

terjadi di Semarang yang kasus tersebut ditangani oleh Reskrimsus Polda Jawa 

Tengah (Jateng). 

3.4  Sumber Data Penelitian 

”Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh” 

(Meloeng 2000: 114). Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan 

dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1  Data Primer sebagai data utama 

 Menurut Sugiyono (2007:225) mengemukakan bahwa “sumber data 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data”. Marzuki (2006:16) memaparkan bahwa“penelitian hukum 

untuk keperluan hukum diperlukan keberadaan bahan non hukum yang 

membantu berupa: wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, 
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seminar, ceramah, dan kuliah. Untuk mengumpulkan bahan-bahan non 

hukum, maka digunakan teknik alat dan teknik pengumpulan data tertentu”. 

 Maman Rachman (1997:77) dalam bukunya menjelaskan bahwa 

“penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat juga perlu 

memiliki teknik dan alat pengumpul data yang relevan agar memungkinkan 

diperoleh data yang objektif”.  

 Arikunto (2002:107) “sumber data primer diperoleh dari hasil 

penelitian Dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui 

persis masalah yang akan dibahas”. Informan adalah orang-orang yang 

terlibat dalam penelitian ini tetapi tidak secara langsung, karena orang-orang 

tersebut dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian yang nantinya 

memberikan sumber data tentang kejahatan cyber crime. Informan dalam 

penelitian ini adalah polisi yang menangani khusus kejahatan cyber crime 

yakni Reskrimsus Polda Jawa Tengah yang bernama Kompol Iswanto, di 

Kejaksaan Negeri Semarang, jaksa penuntut umum yang bernama Agung 

Dhedy, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Semarang yang bernama Muhjahri, 

S.H. Selain informan, penelitian juga memerlukan responden. Responden 

adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yakni orang 

yang mengalami langsung akibat kejahatan cyber crime. Responden kali ini 

yang secara langsung mengalami atau korban dalam kejahatan cyber crime 

yang bernama Rizka yang dimana korban tersebut adalah korban penipuan 

atas pembelian secara online di facebook maupun melalui HP BlackBery. 
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Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 

maupun responden. 

 Jadi data primer diperoleh dari data di lapangan atau dari penelitian di 

masyarakat, disamping informan dan responden, juga berupa data-data hasil 

penelitian yang diperoleh dari lapangan. 

3.4.2  Data Sekunder sebagai data pendukung 

Sumber data sekunder yaitu “sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data” ( Sugiyono, 2007:225). Menurut Arikunto 

(2002:107) bahwa “untuk memperoleh sumber data sekunder  penulis 

menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, 

dokumen pribadi, dan dokumen resmi”.  

Marzuki (2006:95) menjelaskan dalam bukunya bahwa “bahan hukum 

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku 

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar 

hukum atas kejahatan cyber crime”. Data sekunder adalah data dari 

penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari  3 (tiga) 

bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier, yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang sifatnya 

mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang 

dibahas, yaitu meliputi:  

1) Undang-undang Nomor 01 tahun 1946 tentang Kitab 

undang-undang Hukum Pidana  

2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik.  

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana.  

4) RUU KUHP tahun 2012 

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang sifatnya 

menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum 

sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana meliputi 

skripsi, tesis dan desertasi serta literatur lain seperti website-

website tentang Penentuan tempus dan locus delicti dalam 

kejahatan cyber crime. 

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum sebagai pelengkap 

kedua bahan hukum sebelumnya, yaitu berupa:  

1)  Kamus Hukum; 

2)  Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

 

 



38 
 

 
 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah : 

3.5.1  Studi Kepustakaan 

 “Penelitian pustaka (library research), melalui penelitian ini penulis 

berusaha mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, serta beberapa 

peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi 

skripsi, selanjutnya mengutip dan menerjemahkan bagian-bagian tertentu 

yang mempunyai kaitan dengan materi skripsi” (Rachman, 1997:77). 

 “Studi kepustakaan adalah penelaahan bahan-bahan kepustakaan, 

dengan cara membaca dan mencatat literatur-literatur terkait. Studi 

kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan 

membaca dan mencermati aturan-aturan hukum, dan buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan, serta mempelajari literatur-literatur lainnya 

yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya dapat 

diperoleh aturan-aturan hukum yang sesuai dalam mengatur permasalahan 

yang sedang di teliti” (Rachman, 1997:77).  

 Untuk keperluan analisis kualitatif, peneliti akan mengambil beberapa 

contoh kasus cyber crime yang terjadi di Semarang dan kemudian dianalisis 

dengan data sekunder yang telah di peroleh dari studi kepustakaan serta 



39 
 

 
 

buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga dari analisis 

tersebut dapat diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang sedang diteliti.  

3.5.3  Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. “Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan atas pertanyaan 

itu”(Moleong, 2004:186).Wawancara ini diadakan secara langsung kepada 

pihak-pihak yang terkait dan berwenang memberikan informasi yakni 

kepolisian yang khususnya di Reskrimsus Polda Jawa Tengah (Jateng) yang 

bernama Kompol Iswanto untuk menentuan tempus dan locus delicti dalam 

kejahatan cyber crime dan juga di Kejaksaan Negeri Semarang dengan jaksa 

penuntut umum Agung Dedhy, S.H., M.H, dan Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang bernama Muhjari, S.H serta para pihak yang berkompeten untuk 

menyampaikan informasi yang diperlukan kepada peneliti. 

3.5.4 Dokumentasi 

“Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal–hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya” (Arikunto, 1998: 

236). 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip-

arsip yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini serta bertujuan untuk 
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mencocokan dan melengkapi data primer, dalam hal ini adalah yang berkaitan 

dengan Penentuan tempus dan locus delicti dalam kejahatan cyber crime.  

  3.6  Metode Analisis Data 

“Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah 

seperti: mengidentifikasi masalah fakta-fakta hukum dan hal-hal yang tidak 

relevan terhadap isu hukum yang hendak dipecahkan, menyimpulkan bahan-

bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan bahan-bahan non hukum, 

melakukan telaah atas isu hukum yang di kumpulkan: menarik kesimpulan 

dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberi perskripsi 

berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan” (Marzuki, 

2006:171). 

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan 

suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. “Analisa data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di temukan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data”. (Moleong, 2000:103) 

 Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau 

fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, 
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menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. 

Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Rachman (1999:120). Tahapan 

analisis data adalah sebagai berkut: 

1. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

2. Reduksi Data 

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian. 

Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu di perlukan. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun 

yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang di 

peroleh.Untuk itu, peneliti berusaha mencari pula, model, tema, 



42 
 

 
 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan 

sebagainya.Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan 

cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, 

didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan 

jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian. 

Tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dilihat dalam gambar di 

bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman dalam Rachman (1999:120) 

 

 Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. 

Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan 

data. Karena data yang di kumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, 

setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan 

data juga di gunakan untuk penyajian data, selain itu pengumpulan data juga 

di gunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai di 

lakukan, maka diambil kesimpulan. 

Pengumpulan Data PenyajianData 

ReduksiDa

ta 

Penarikankesimpul

an/ verifikasi 
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3.7  Keabsahan Data 

 Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka 

membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan 

dilapangan. Menurut Lincoln dan Guba dalam (Moleong, 2000: 75), untuk 

“memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan 

taraf kepercayaan data (credibility). Teknik yang digunakan untuk melacak 

credibility dalam penelitian ini adalah teknik tringulasi (triangulation)”. 

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data ini” (Moleong, 2000: 178). Proses pemeriksaan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan 

data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap 

lainnya.  

Triangulasi yang digunakan antara lain sebagai berikut : 

1. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan 

mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. 

2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat 

akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Menurut Patton dalam bukunya Moleong (2000: 178). Triangulasi dengan 

sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:  
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu 

diteliti dengan sepanjang waktu.  

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, 

orang yang berpendidikan, orang berada, pejabat pemerintah. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. 

 Bagan triangulasi pada pengujian validitas data dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

(Sumber: Moleong, 2000:178) 

 Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka penulis melakukan 

perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil 

kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh di 

Sumber yang berbeda 

Teknik yang berbeda 

Waktu yang berbeda 

Data Sama Data valid 
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fakta-fakta yang ditemui lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang 

diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.  

 Peneliti melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal-hal, 

diantaranya:  

1. Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif; 

2. Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara 

akademik maupun logistik.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Penentuan Tempus Delicti  dan Locus Delicti Cyber Crime 

 4.1.1  Penentuan Tempus delicti 

 Perkembangan teknologi pada zaman sekarang begitu pesatnya, semua 

dapat dilakukan dengan cara-cara yang praktis menggunakan internet. Semua 

orang beralih menggunakan teknologi canggih untuk keperluan sehari-harinya 

seperti berbelanja online, transfer, pembayaran tagihan, komunikasi, dan 

masih banyak lagi. Perkembangan ini membawa dampak positif dan dampak 

negatifnya, namun perubahan teknologi yang begitu pesat membawa 

perubahan kepada masyarakat dalam pola kehidupannya juga, dan inilah yang 

membawa masyarakat sering kali menyalahgunakan teknologi tersebut untuk 

melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. 

Walaupun sudah ada aturan yang melegalkan tindakan penegak hukum 

dalam menangani tindak pidana cyber crime, namun bukan berarti semudah 

membalikkan telapak tangan dalam penentuan tempus delicti cyber crime 

karena kejahatan ini menggunakan alat-alat canggih atau teknologi yang 

canggih untuk melakukan kejahatannya dan tidak mudah melacak dan 

mendeteksi secara mudah untuk menentukan tempus, locus, alat bukti maupun 

tersangkanya itu sendiri.  
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Salah satu contoh perkembangan kriminalisasi adalah munculnya tindak 

pidana cyber crime yang melibatkan teknologi canggih dalam melakukannya 

bukan lagi dengan cara-cara kejahatan yang konvensional. Dengan munculnya 

tindak pidana baru dalam hal ini tindak pidana cyber crime maka akan diikuti 

dengan pengaturan hukum (dalam hal ini perundang-undangan) bukan hal itu 

saja melainkan penentuan tempus delicti dalam tindak pidana cyber crime 

perlu diperhatikan karena seperti yang kita ketahui kejahatan cyber ini tidak 

mudah untuk pelacakannya. 

Penentuan tempus delicti dalam kejahatan cyber crime dengan kejahatan 

biasa sama hanya saja yang membedakan adalah kejahatan cyber crime, 

kejahatan tersebut diakses menggunakan media elektronik yang 

menghubungkan dengan namanya internet. Dimana penentuan tempus delicti 

dalam teori pidana yakni sebagai berikut: 

1 Teori perbuatan fisik  

Yaitu teori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh 

tersangka.  

2 Teori bekerjanya alat yang digunakan 

Yaitu teori yang menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang 

digunakan untuk melakukan suatu delik itu diaktifkan dan 

berakhir hingga memberikan akibat bagi korbannya. 
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3 Teori akibat  

Yaitu teori yang menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul 

ketika terjadi suatu delik. 

4 Teori waktu yang jamak. (Kartanegara, 2000:158) 

 Mengingat hukum pidana yang sangat komplek dan memerlukan 

kecermatan dalam semua aspek penyelesaiannya maka selain kita memahami 

kompetensi mengenai locus delicti, kita sebagai warga hukum juga dituntut 

untuk memahami secara keseluruhan mengenai tempat terjadinya tindak 

pidana namun harus memahami juga mengenai tempus delicti karena hal ini 

juga sama penting berkaitan dengan ( Kartanegara, 2000:151-152): 

1.     Asas legalitas yang berkenaan dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat 

(1) dan (2) KUHP. 

      Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “ tiada 

suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana 

dalam perundang – undangan yang telah ada, sebelum perbuatan 

dilakukan”. Dalam hal ini jelas bahwa ketentuan tersebut menyatakan 

dengan tegas bahwasanya undang – undang tidak berlaku surut (non 

retroaktif) terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan. Karena pada 

hakikatnya  esensi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah lex tempori 

delicti yang mengandung maksud bahwasanya hukum yang berlaku adalah 

hukum yang ada saat perbuatan tersebut dilakukan.Jadi disinilah esensi 

pentingnya mengetahui waktu terjadinya tindak pidana tersebut karena 
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suatu tindakan dapat dipidana apabila perbuatan terebut terlebih dahulu 

diatur dalam undang – undang. 

2.     Keterkaitan dengan usia pelaku (Pasal 47 KUHP) dan usia korban untuk 

delik susila (Pasal 287 ayat 2 dan Pasal 290 dan 291 KUHP). 

      Dalam keterkaitan hal ini dengan adanya tempus delicti bermaksud 

mengetahui apakah yang bersangkutan telah cukup umur ataukah tidak. 

Semisal dalam ketentuan Pasal 283 KUHP diketahui waktu terjadinya 

tindak pidaa tersebut, usia dapat digunakan untuk menentukan apakah 

orang ditawari, diberi atau diperlihatkan tulisan, gambar yang melanggar 

kesusilaan sudah berumur tujuh belas tahun atau tidak. Maka jika belum 

pelaku dapat diancam dengan pidana. 

3.     Keterkaitan dalam ketentuan daluwarsa hak penuntutan dan hak dalam 

menjalankan hukuman seperti halnya yang telah diatur dalam Pasal 78 – 85 

KUHP. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 78 KUHP 

dimana untuk menentukan hapusnya hak penentuan karena lewatnya waktu 

terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan 

yakni dengan ketentuan batas waktu satu tahun, perkara tersebut harusnya 

telah diketahui kapan waktu terjadinya sebuah tindak pidana tersebut. 

4.     Berkenaan dengan pengulangan melakukan suatu tindak pidana 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 486 – 488 KUHP. 
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5.     Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab pelaku  sesuai dengan 

Pasal 44 KUHP, yankni apakah pada saat melakukan suatu tindak pidana 

tersebut pelaku dapat dipertanggung jawabkan apakah tidak. 

6.     Berkaitan dengan kejahatan konvensional seperti halnya pencurian  

dengan persyaratan untuk terjadinya pencurian dengan pemberatan pidana 

pada Pasal 363 KUHP, apakah pencurian tersebut dilakukan pada waktu 

malam atau tidak.  

7.     Berkaitan dengan Pasal 45 KUHP. Tentang pelaku apakah telah berusia 

diatas 16 tahun atau tidak, jika belum maka ada 3 kemungkinan : 

a.       Pengembelian kepada orang tua, tanpa dipidana. 

b.      Penyerahan kepada pemerintah, dan dibina. 

c.       Menjatuhi pidana seperti orang dewasa dengan pengurangan ¼ dari 

pidana pokok. 

 Reskrimsus Polda Jawa Tengah menangani kasus-kasus khusus yang 

terjadi di Jawa Tengah, dalam Reskrimsus terdapat unit khusus kejahatan 

mayantara dimana unit ini menangani kejahatan yang berkaitan dengan 

informasi dan transaksi elektronik dan tidak terbatas itu saja kejahatan yang 

dilakukan dengan teknologi zaman sekarang seperti HP, komputer, Ipad, dan 

lain sebagainya.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kompol Iswanto selaku penyidik 

khusus cyber crime di Reskrimsus Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa: 

“cyber crime digolongkan ke dalam kejahatan khusus karena media kejahatan 

yang digunakan adalah media elektronik, dalam konvensi di Wina tahun 2000 

yang dituturkan oleh Kompol Iswanto selaku penyidik kuhusu cybercrime di 
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Reskrimsus Polda Jawa Tengah bahwa penyebutan cyber crime tidak lagi 

seperti itu melainkan penyalahgunaan Teknologi dan Informatika. Penyebutan 

tersebut dikarenakan kejahatan mayantara tidak hanya dilakukan melalui 

laptop maupun komputer saja seperti mobile phone, PC tablet, HP dari segala 

merek biasa sampai terkenal karena kesemuanya itu tersiri dari 3 unsur yang 

dapat dikatagorikan sebagai komputer yakni: 

1 Hadwer 

Yang terdiri dari layar, tombol, posesor, dan terdapat memorinya 

yang dapat menyimpan data-data. 

2 Soft ware 

Yang terdiri dari operasi sistem pada android, blacbery, I pont, 

sistem windows pada mobale pont 

3 Unsur yang ketiga yakni adanya manusia itu sendiri yang 

menjalankan atau mempergunakannya. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan di Reskrimsus Polda Jawa Tengah 

banyak menangani kasus kejahatan cyber crime atau kasus penyalahgunaan 

teknologi dan informatika sampai ke tingkat P-21 dan bahkan sudah 

mendapatkan vonis oleh Pengadilan, contohnya kasus www.ancer.co.net yang 

merupakan kejahatan cyber terorisme. Macam-macam kejahatan cyber crime 

yang ditangani oleh Reskrimsus antara lain pencemaran nama baik melalui 

facebook maupun email, penipuan yang melalui facebook, HP, maupun email, 

belanja kartu kredit palsu atau milik orang lain, pencurian data melalui 

website, manipulasi data website, penipuan melalui webset, perjudian online, 

ancaman melalui: email, facebook, maupun HP, dan masih banyak lagi. 

Dalam mengungkap kejahatan cyber crime, penyidik di Reskrimsus Polda 

Jateng yang diungkapkan oleh Kompol Iswanto mempunyai 2 cara untuk 

melakukan penyelidikan yang gunanya untuk menemukan alat dan barang 

bukti, tersangka, penentuan tempus dan locus delicti adalah sebagai berikut: 

http://www.ancer.co.net/
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1) “Cara online 

Yakni dengan cara menggunakan sarana komputer dengan 

internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan 

pelakunya. 

2) Cara off line 

Yakni melakukan uji forensik komputer untuk mendapatkan bukti 

dan barang bukti yang dilakukan dengan teknologi komputer 

ataupun konfensional. 

Hasil penelitian yang diperoleh untuk menentuan tempus delicti bahwa 

dalam penentuan tempus delicti di dalam kepolisian yang pertama kapan 

pelaku mengakses atau membuat atau melakukan dalam sistem internet.  

Kedua, akibat perbuatan tersebut terjadi yakni tempusnya kapan data tersebut 

diterima ke dalam sistem komputer atau sarana yang diterima. Ketiga yakni 

mengenai waktu kejahatan tersebut dilakukan adalah saat pelaku mengakses 

sebuah internet secara otomatis bulan, tanggal,dan waktu yang ditunjukan 

telah tersimpan dalam dokumen yang di akses”.  

 

Setelah dinyatakan berkas dalam penyidik sudah lengkap maka penyidik 

menyerahkan berkas kasus tersebut di kejaksaan yang akan ditangani olah 

penuntut umum untuk diperiksa kelengkapan dan menganalisis kembali secara 

cermat terhadap kasus tersebut, dan melakukan pembuatan berkas 

prapenuntutan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan mempersiapkan surat 

dakwaan untuk proses peradilan nantinya. 

Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang mengenai penentuan 

tempus dan locus delicti kejahatan mayantara dan pengaturan kewenangan 

Pengadilan dalam mengadili kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan 

mayantara. Wawancara dengan Agung Dhedy, S.H., M.H selaku jaksa 

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang yang menangani tindak pidana 

khusus, 13 September 2011, pukul 11.00 WIB, beliau menyatakan bahwa:  

 “Penentuan tempus dalam cyber crime sangatlah penting bagi seorang 

jaksa penuntut umum karena hal tersebut nantinya mempengaruhi sah 
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tidaknya surat dakwaan tersebut. Maka dari itu penentuan tempus delicti 

menggunakan teori yang ada yaitu sebagai berikut:  

1. Teori tempat dimana kejahatan itu dilakukan 

2. Teori dimana akibat tersebut ditimbulkan 

3. Teori alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan 

tersebut 

  Penjeratan pelaku kejahatan cyber crime terkait dengan penentuan 

tempus delicti jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang tidak 

menggunakan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Undang-undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik) melainkan menggunakan KUHP, dikarenakan 

masih belum efektinya UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Undang-undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik) menerapan Undang-undang tersebut 

untuk mengenaan kasus cyber masih banyak kelemahan salah satu contohnya 

adalah tidak diatur secara jelas mengenai tempusnya walaupun didalam 

KUHP sudah ada aturannya sendiri, kurang pemahamannya sendiri atau 

kurangnya penegak hukum dalam ITE”. 

 

  Penyebutan tempus dan locus delicti penting untuk menakar kadar 

daluwarsa suatu perkara, jangan sampai terlewat waktu. Unsur tempus 

menentukan kewenangan negara atau wilayah untuk melakukan penuntutan. 

 Pemeriksaan di Kejaksaan selesai maka berkas tindak pidana tersebut 

diajukan di Pengadilan Negeri yang berhak mengadili tindak pidana yang 

terkait  cyber crime, setelah itu panitera menentukan tanggal dan hari sidang 

beserta penunjukan hakim yang disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Hakim yang ditunjuk perlu mempelajari kembali tersebut agar nantinya 

mengerti kasus tersebut dan dapat memberikan putusan yang adil. Dalam hal 

tindak pidana cyber crime tidak mudah dalam menganalisis dengan mudah 

kasus tersebut dikarenakan penggunaan alat teknologi canggih zaman 

sekarang yang membuat hal tersebut dapat dilacak meskipun adanya saksi ahli 
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yang memberikan keterangan dan membantu namun hal tersebut tidak serta 

merta dapat memudahkan.  

 Dalam hal penentuan tempus delicti salah satu contoh kasus yang telah 

diputus dengan Nomor:363/Pid/B/2012/PN.Smg, pada tanggal 26 Juni 2012 

oleh Pengadilan Negeri Semarang mengenai kejahatan penghinaan melalui 

handphone yaitu sebagai berikut: 

“Kasus A merupakan merupakan terdakwa mengirim sms kepada korban 

B dengan kata-kata yang tidak pantas, mencemarkan, dan melecehkan koban 

B. Pertengkaran dimulai sejak A menjalin hubungan dengan C yang tidak lain 

adalah suami dari B. Terdakwa A sering mengirim sms kepada C untuk 

mengajak kencan dan pergi hal tersebut diketahui oleh istri c yakni B, B sudah 

sering memperingatkan A untuk tidak mengganggu suaminya C, namun A 

tetap saja mengirim sms kepada C tanpa menghiraukan peringatan dari B, 

karena B jengkel lalu pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar pukul 

17.00 WIB, B mendatangi terdakwa di rumahnya jalan Wolter Monginsidi, 

Bangetayu, Genuk, Semarang, guna memninta penjelasan dan 

memperingatkan agar tidak mengganggu suaminya lagi namun disitu terjadi 

pertengkaran hebat antara A dan B, setelah menjelang magrib B pulang 

kembali ke rumahnya, setelah pulang kembali ke rumahlah B mendapatkan 

sms dari A yang tidak pantas, maka dari itu B melaporkan tindakan yang tidak 

menyenangkan tersebut kepada kepolisian dekat rumahnya untuk dapat 

diproses sesuai hukum.” 
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Kasus tersebut dapat digolongkan kedalam kasus kejahatan elektronik 

atau kejahatan cyber dikarena yang dimaksud dengan pelanggaran informasi 

dan transaksi elektronik adalah tidak hanya kejahatan melalui internet saja 

melainkan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronik 

yang memenuhi 3 unsur yang dikatagorikan sebagai komputer yakni: hadwer, 

software, ada manusia itu sendiri yang mengendalikan atau menjalankan atau 

mempergunakan. Maka dari itu kejahatan penghinaan diatas yang dilakukan 

terdakwa melalui handphone digolongkan dengan kejahatan cyber atau 

kejahatan elektronika walaupun pengenaan atau penjeratan tindak pidana 

tersebut menggunakan KUHP  bukan UU Nomor 8 tahun 2011 tentang ITE. 

Kasus tersebut sudah diputus dengan putusan Nomor: 

363/Pid/B/2012/PN.Smg, pada tanggal 26 Juni 2012, oleh hakim Pengadilan 

Negeri Semarang yang yang memutuskan menjerat pelaku dengan Pasal 315 

KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dalam hal ini 

pertimbangan menganai tempus  delictinya sebagai berikut: 

 Menimbang, berarti pertimbangan hakim mengenai tempus delicti 

adalah bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan pada hari Sabtu, tanggal 14 

Januari 2012 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dalam 

bulan Januari 2012.  

 Wawancara dengan Mujahri, S.H sebagai hakim kasus tindak pidana 

umum, 27 Januari 2013, pukul 10.00 WIB, beliau menyatakan sebagai 

berikut: 
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“Dasar hakim memberikan pertimbangan dan putusan adalah keyakinan 

hakim. Unsur-unsur yang dapat membuat keyakinan hakim dalam proses 

persidangan yakni : 

1. Keterangan saksi 

2. Keterangan ahli 

3. Surat 

4. Petunjuk 

5. Keterangan terdakwa 

 Dalam memperoleh keyakinan hakim dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah. Dalam hal memberikan pertimbangan-pertimbangan yang 

disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian 

yang diperoleh dari pemeriksaan di siding yang menjadi dasar penentuan, 

dalam hal ini juga yang berkaitan mengenai pertimbangan dalam tempus 

delicti dalam putusan hakim dalam kasus diatas. Dalam pasal peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal  

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan.   

 

 Maka dari itu terkait dengan  tempus delicti Undang-undang yang 

digunakan dalam menjerat cyber crime oleh aparat penengak hukum adalah 

UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik) tetapi kalau UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Undang-undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak mengatur secara lengkap maupun 

tidak diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Undang-undang 

Infomasi dan Transaksi Elektronik) maka penggunaan dikaitkan dengan UU 

lain yang bersangkutan terhadap kejahatan tersebut dilakukan atau jika UU 

No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik) belum diatur maka UU yang digunakan adalah kembali ke KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun UU lain. Seringkali UU 

No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Undang-undang Infomasi dan Transaksi 

Elektronik) tidak digunakan ataupun masih banyak kelemahan dan perlu 
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peninjauan kembali dikarenakan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE 

(Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) merupakan adopsi 

penuh dari hasil konfensi di Wina pada tahun 2000, sebagai contoh Pasal 44 

UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Undang-udang Infomasi dan Transaksi 

Elektronik) yang berbunyi: 

“Alat bukti penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut: 

a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-

undangan 

b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 angka 1 dan 4, 

Pasal 5 ayat 1,2,dan 3.” 

 

    4.1.2 Penentuan Locus delicti 

Perkembangan teknologi informasi memunculkan dampak yang cukup 

besar bagi kehidupan umat manusia, dampak positif yakni mempermudah 

segala aktivitas kehidupan manusia, sedangkan dampak negatif yang 

ditimbulkan adalah semakin meningkatnya kejahatan baru dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Hal ini senada dengan sebuah 

teori yang menyatakan bahwa crime is product of society its self. Semakin 

berkembangnya peradaban manusia, semakin meningkat pula bentuk-bentuk 

kejahatan yang muncul. Kehadiran komputer sebagai ujung tombak revolusi 

teknologi informasi membuka potensi kemajuan berbagai macam teknologi 

yang terkait. Konvergensi teknologi komputer dengan teknologi informasi dan 

teknologi komunikasi memunculkan fenomena baru, yakni internet. Internet 

membuka cakrawala informasi, pengetahuan dan fakta dari seluruh penjuru 
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dunia. Sifat dari internet yang bebas dan global seolah-olah tanpa batas, 

melahirkan kejahatan baru. Cyber crime memanfaatkan jaringan teknologi 

informasi secara global.  

 Aspek global menimbulkan kondisi seolah-olah dunia tidak ada batasnya 

(borderless). Permasalahan muncul dalam menentukan locus delicti cyber 

crime ini, sehubungan dengan sifat dari internet yang lintas batas. Keadaan ini 

dapat mengakibatkan pelaku, korban serta tempat dilakukannya tindak pidana 

(locus delicti) terjadi di wilayah yang berbeda-beda. Penentuan locus delicti 

secara umum yang digunakan oleh ilmu hukum pidana saat ini apakah masih 

relevan bila diterapkan dalam penentuan locus delicti cyber crime mengingat 

sifat cyber crime yang lintas batas wilayah dan negara. Adanya instrumen 

hukum untuk memberantas cyber crime ini dilakukan sebagai salah satu usaha 

dalam pembaharuan hukum pidana nasional, dimana sesuai dengan teori 

sosiologi hukum, bahwa perubahan sosial mengakibatkan perubahan hukum, 

karena hukum selalu tertinggal dari perkembangan teknologi. Sehingga 

dengan adanya pembaharuan hukum pidana nasional diharapkan hukum dapat 

mengakomodasi perkembangan teknologi informasi atau setidaknya menjamin 

adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya 

internet.  

Penentuan locus delicti cyber crime ini memang tidak semudah seperti 

kelihatannya, untuk itu banyak faktor yang mepengaruhi salah satunya adalah 

tidak mudahnya melacak untuk menemukan locus delicti dari kejahatan dunia 
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mayantara, karena dengan keterbatasannya alat untuk melacak kejahatan 

tersebut.  

Jika memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sekarang ini maka kita belum menemukan undang-undang yang mengatur 

secara khusus mengenai cara menentukan tempat terjadinya suatu peristiwa 

pidana (locus delicti), dengan demikian sulit bagi aparat penegak hukum  

untuk menentukan hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang yang 

melakukan tindak pidana ditempat didalam negaranya maupun diluar negara 

asalnya untuk memecahkan masalah ataupun kasus tersebut. Untuk 

menentukan locus delicti tidak diatur dalam KUHP, melainkan diserahkan 

kepada ilmu dan praktek peradilan pidana. 

Maka penentuan locus delicti cyber crime pada dasarnya tetap memakai 

teori-teori pidana yang telah ada yaitu sebagai berikut (Sudarto, 37:1990): 

1 Teori perbuatan materiil 

Yaitu Tempat tindak pidana ditantukan oleh pembuat jasmaniah 

yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak 

pidana.  

2 Teori instrument (alat) 

Yaitu dalam teori ini tempat terjadinya delik ialah tempat 

bekerjanya alat yang dipakai si pembuat.   
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3 Teori akibat 

Yaitu teori ini ukurannya adalah berpatok pada tempat terjadinya 

akibat tersebut terjadi.  

Ada banyak pendapat dari beberapa ahli mengenai locus delicti yaitu 

antara lain sebagai berikut: menurut Profesor Van Hattum, pemerintah 

berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai locus delicti itu adalah 

seorang pelaku telah melakukan kejahatannya, dan bukan tempat kejahatan itu 

telah menimbulkan akibat. Profesor Van Bemmelen berpendapat bahwa yang 

harus dipandang sebagai locus delicti itu pada dasarnya adalah tempat 

seseorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material.(Lamintang, 

1984:113) 

         Moeljatno (1987: 78-79) menjelaskan bahwa para ahli dalam menentukan 

manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda pendapat, sehingga 

menimbulkan dua aliran, yaitu:  

1. Aliran yang menentukan “di satu tempat”, yaitu tempat dimana terdakwa 

melakukan perbuatan tersebut,  

2. Aliran yang menentukan “di beberapa tempat”, yaitu mungkin tempat 

perbuatan dan mungkin di tempat akibat. 

Moeljatno (1987:79) dalam bukunya menjelaskan bahwa aliran pertama 

dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer yang mengatakan bahwa tempat 

kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan 

ditentukan berdasarkan dimana terdakwa berbuat. Mengenai pandangan ini 
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diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh terdakwa 

berbuat, jika terdakwa menggunakan alat. 

Aliran yang kedua dianut oleh Simon, Van Hammel, Joker dan  Bemelen 

yang menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat 

dimana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai 

dengan timbulnya akibat. Di samping itu, Moeljatno juga menyatakan bahwa 

perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, sehingga boleh memilih tempat 

perbuatan/kelakuan atau memilih tempat akibat. (Moeljatno, 1987:79)   

Dalam proses penentuan locus dalam cyber crime sebetulnya sama seperti 

penentuan locus delicti pada kejahatan biasa pada umumnya tetapi hal yang 

membedakan dalam kejahatan cyber crime adalah media yang digunakan 

dalam melakukan kejahatan tersebut adalah media elektronik seperti laptop, 

komputer, HP, dan lain sebagainya masih banyak lagi media elektronik yang 

canggih pada saat ini. Dan maka dari itu cyber crime digolongkan menjadi 

kejahatan khusus. 

Persoalan tentang tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) tidak 

hanya penting dalam perspektif hukum pidana formil, akan tetapi dalam 

perspektif hukum pidana pada umumnya. Secara umum kepastian mengenai 

tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) penting pula terhadap beberapa 

hal berikut ini: 

1.     Berkaitan dengan kompetensi relatif dari pengadilan, yaitu menentukan 

pengadilan negara mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang 
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terjadi di suatu tempat tertentu. Kepastian tempat tindak pidana (locus 

delicti) penting dan perlu diperhitungkan berhubung setiap pengadilan 

memiliki wilayah yuridiksi yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Pengadilan hanya dapat menangani atau mengadili kasus yang hanya 

berada dalam jangkauan wilayah administratif kabupaten / kotamadya, 

pengadilan dapat menangani perkara – perkara yang diajukan. Dengan 

demikian, dengan diketahuinya tempat terjadinya tindak pidana (locus 

delicti) maka, diketahui pula pengadilan mana yang berwenang mengadili 

terhadap tindak pidana yang terjadi yang berada di wilayah 

administratifnya (kewenangan relatif). 

2.     Berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya aturan pidana Indonesia 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 

KUHP. Dalam ketentuan Pasal 2 KUHP menyatakan, “Bahwa aturan 

pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang ( bagi warga negara Indonesia 

ataupun WNA) yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia”. Sehingga 

dengan diketahuinya tempat terjadi tindakan pidana (locus delicti) misalkan 

terjadi diluar negeri maka aturan pidana tidak berlaku bagi setiap orang 

kecuali yang diatur dalam Undang – Undang. Misalnya hanya berlaku bagi 

warga negara Indonesia yang melakukan tindakan tertentu saja, 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 (1) ke – 2 KUHP yang 

menyatakan : 
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       Aturan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku bagi 

warga negara Indonesia yang diluar indonesia melakukan : 

    Ke – 2 salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang 

–undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut 

undang – undang negara negara dimana perbuatan dilakukan, diancam 

pidana. 

3. Berkaitan dengan pengecualian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 9 

KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 KUHP telah ditentukan bahwasanya 

ketentuan Pasal 2 – 5, 7 dan 8 berlakunya dibatasi oleh pengecualian yang 

telah diakui dalam hukum international. Dengan adanya pembatasan 

ketentuan Pasal 9 KUHP tersebut  dapat diartikan apabila dalam wilayah 

teritorial terjadi tindak pidana internasional, maka asas teritorial 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 KUHP tidak berlaku mutlak. 

Sebab meskipun tindak pidana yang terjadi berada di wilayah teritorial 

Indonesia tidak diadili berdasarkan peraturan pidana Indonesia melainkan 

peraturan negara lain. Hal ini disebabkan karena menurut peraturan pidana 

internasional setiap negara memiliki kewenangan yang sama terhadap tindak 

pidana international yang terjadi  dimanapun locus delicti dari kejahatan 

internasional tersebut. 

4.     Berkaitan dengan adanya syarat, bahwa sebuah tindakan dapat dikatakan 

perbuatan pidana apabila dilakukan ditempat umum, misalnya suatu tindakan 

pidana yang menodai nilai - nilai kesusilaan di tempat umum seperti yang 
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telah diatur dalam Pasal 281 KUHP. Hal yang berkaitan dengan syarat ini 

dikatakan suatu perbuatan tindak pidana apabila tidak sesuai tempatnya 

pelaksanaannya, seperti yang dicontohkan diatas apabila dilakukan dalam 

tempat tertutup hal itu bukan merupakan tindak pidana namun jika dilakukan 

ditempat umum meskipun dilakukan oleh pasangan resmi secara hukum, 

tetap perbuatan tersebut dianggap perbuatan tindak pidana karena dianggap 

menciderai nilai kesusilaan. 

5.       Salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan. (Kartanegara, 2000:151) 

 Wawancara dengan Kompol Iswanto sebagai penyidik kasus tindak 

pidana khusus yang menangani kejahatan cyber crime atau kejahatan 

mayantara, 9 September 2012, pukul 17.00 WIB, beliau menyatakan sebagai 

berikut: 

“Sarana cyber crime dan medianya adalah komputer yang seringkali 

menggunakan media internet yang dapat di akses oleh seluruh umat manusia 

di dunia maka penentuan locus delicti adalah sebagai berikut: 

1 Tempat terjadinya perbuatan itu dilakukan 

2 Tempat dimana dampak kejahatan tersebut terjadi 

3 Alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan 

Berikut ini adalah contoh kasus teori penentuan locus delicti sebagai 

berikut: 

  1. Tempat terjadinya perbuatan itu dilakukan  

“Kasus www.ancer.co.net yang merupakan kasus cyber terorisme, dan 

dari hasil pelacakan „ades‟, webset www.ancer.co.net diketahui yang membuat 

web tersebut adalah salah satu pelajar yang SMA di Pekalongan Jawa Tengah. 

Website tersebut berisikan ancaman-ancaman ada beberapa lokasi yang akan 

di jadikan target pengeboman di luar wilayah Pekalongan yaitu Jakarta dan 

Bogor. Dari ancaman tersebut menyebabkan beberapa obyek wisata di kedua 

tempat tersebut menjadi sepi pengunjung karena akibat takut ancaman bom 

yang akan diledakkan.  

Dari contoh kasus diatas bahwa dalam permasalahan locus delicti dari 

kejahatan tersebut adalah di Pekalongan, dalam kejadian tersebut tempus 

http://www.ancer.co.net/
http://www.ancer.co.net/
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delicti yang berlaku juga di Pekalongan . Teori yang digunakan dalam kasus 

tersebut adalah teori tempat dimana pelaku melakukan kejahatannya  yakni 

pelaku melakukan kejahatan tersebut di Pekalongan. Maka hukum yang 

dikenakan adalah hukum yang ada di Pekalongan.  

  2. Tempat dimana dampak kejahatan tersebut terjadi 

“Kasus itu terjadi si X (cowok) yang mempuyai pacar si Y (cewek) yang 

merupakan orang berkebangsaan  Amerika, mereka menjalin hubungan sudah 

sangat lama, suatu saat pacar si X yang bernama si Y memutuskan jalinan 

asmara mereka karena diakibatkan hubungan yang sudah tidak cocok lagi. 

Tetapi si Y tidak terima diputuskan oleh si X, maka si Y mengirim email 

kedapa si Y yang berisikan nada ancaman yang isinya bahwa sekolah si Y 

akan dibom oleh si X akibat ancaman tersebut sekolah diliburkan karena takut 

terjadi pengeboman yang mengakibatkan banyak korban, atas kejadian 

tersebut polisi setempat melaporkan kepada LBI, setelah dilakukan pelacakan 

oleh LBI pelakunya adalah orang Indonesia sendiri yakni pacar si Y yang 

bernama si X, sehingga atas kejasama antara LBI dan Polri tersangka 

Indonesia dapat ditangkap dan diadili di Amerika”. 

Dari contoh kasus diatas bahwa dalam permasalahan locus delicti dari 

kejahatan tersebut adalah di Amerika,dalam kejadian tersebut tempus delicti 

yang berlaku juga di Amerika. Teori yang digunakan dalam kasus tersebut 

adalah teori akibat yakni dampak dari kejahatan tersebut atau akibat dari 

kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku yakni di Ameika. Maka hukum yang 

dikenakan adalah hukum yang ada di Amerika”.  

 

Dari beberapa pemaparan contoh di atas bahwa penentuan locus delicti 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetap berpegang pada teori yang 

ada yaitu teori tempat dimana kejahatan dilakukan, teori perbuatan alat, teori 

alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, dan teori akibat yang di 

timbulkan atas delik pidana yang dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu 

penentuan locus delicti dalam suatu kejahatan khusus maupun kejahatan 

konfensional sama tidak ada perbedaan. 

Dalam menentukan locus delicti atau tempat kejadian perkara suatu 

tindakan cyber crime, penulis tidak mengetahui secara pasti metode yang 

diterapkan oleh penyidik khususnya di Indonesia. Namun dalam negara lain 
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yaitu Amerika Serikat mempunyai teori tersendiri dalam penentuan locus 

delicti dalam perkara cyber crime yang diungkapkan oleh Kompol Iswanto 

penyidik khusus kejahatan ITE atau kejahatan dunia mayantara di Reskrimsus 

Polda Jawa Tengah  yaitu sebagai berikut: 

1.      “Theory of The Uploader and the Downloader 

  Teori ini menekankan bahwa dalam dunia cyber terdapat 2 (dua) hal 

utama yaitu uploader (pihak yang memberikan informasi ke dalam cyber 

space) dan downloader (pihak yang mengakses informasi) 

        2.      Theory of Law of the Server 

  Dalam pendekatan ini, penyidik memperlakukan server di mana halaman 

web secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai 

data elektronik. 

       3.      Theory of International Space 

   Menurut teori ini, cyber space dianggap sebagai suatu lingkungan hukum 

yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki 

kedaulatan yang sama”. 

 

  Menurut keterangan Kepala Unit Informasi dan cyber crime Badan 

Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kompol Iswanto penyidik 

kejahatan khusus mayantara dalam wawancara penelitian, pada 9 September 

2012 pukul 17.00 WIB, menerangkan bahwa: 

“Kepolisian Republik Indonesia, khususnya unit cyber crime, telah 

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani kasus terkait 

cyber crime. Standar yang digunakan telah mengacu kepada standar 

internasional yang telah banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk oleh 

Federal Bureau of Investigation (“FBI”) di Amerika Serikat. 

Perbedaan proses penyidikan antara cyber crime dengan kejahatan 

konvensional, disiasati oleh penyidik Polda Jawa Tengah dengan melakukan 

penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga melibatkan ahli digital 

forensik baik dari Polri sendiri maupun pakar digital forensik di luar Polda. 

Rubi Alamsyah, seorang pakar digital forensik Polda Jawa Tengah, 

memaparkan mekanisme kerja dari seorang digital forensik antara lain: 

1.   Proses Acquiring dan Imaging 

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan 

proses Acquiring dan Imaging yaitu mengkopi (mengkloning/menduplikat) 
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secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil kopi tersebutlah maka seorang ahli 

digital forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan 

dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah 

barang bukti. 

2.   Melakukan Analisis 

Setelah melakukan proses Acquiring dan Imaging, maka dapat 

dilanjutkan untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, 

disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak log file yang ditinggalkan. Hasil dari 

analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan penyidik kepada 

kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan”.  

 

 Berkas dalam penyidik sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan maka 

penyidik menyerahkan atau melimpahkan berkas kasus tersebut, terdakwa, 

dan tanggungjawab di kejaksaan yang akan ditangani olah jaksa penuntut 

umum untuk diperiksa kelengkapan dan menganalisis kembali secara cermat 

terhadap kasus tersebut, dan melakukan pembuatan berkas prapenuntutan 

untuk dilimpahkan ke pengadilan dan mempersiapkan surat dakwaan untuk 

proses peradilan nantinya. 

KUHAP sendiri tidak mengatur bagaimana penyebutan tempus dan locus 

delicti dalam suatu dakwaan. Secara materiil dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP 

hanya menyebut dalam dakwaan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya 

suatu tindak pidana yang dilakukan.  

Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang mengenai penentuan 

tempus dan locus delicti kejahatan mayantara dan pengaturan kewenangan 

Pengadilan dalam mengadili kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan 

mayantara. Wawancara dengan Agung Dhedy, S.H., M.H selaku jaksa 
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Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang yang menangani tindak pidana 

khusus, 13 September 2011, pukul 11.00 WIB, beliau mengungkapkan bahwa: 

 “Penentuan locus delicti dalam cyber crime sangatlah penting bagi 

seorang jaksa penuntut umum karena hal tersebut nantinya mempengaruhi sah 

tidaknya surat dakwaan tersebut. Maka dari itu penentuan locus delicti 

menggunakan teori yang ada yaitu sebagai berikut:  

1. Teori tempat dimana kejahatan itu dilakukan 

2. Teori dimana akibat tersebut ditimbulkan 

3. Teori alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan 

tersebut 

   Dalam penenmpatan locus delicti tindak pidana cyber crime dalam 

kejaksaan tidak lasung begitu mudahnya penentapannya karena jaksa harus 

menganalisa kembali berkas yang di serahkan penyidik ke kejaksaan 

walaupun dalam proses penyidikan ada seorang jaksa yang mengikuti proses 

penyidikan namun perlunya mengecek dan menganalisa kembali karena hal 

tersebut nantinya berpengaruh pada penempatan wilayah kewenangan suatu 

pengadilan untuk mengadili kasus tersebut, juga menentukan sah atau 

tidaknya suatu dakwaan tersebut yang dibuat oleh jaksa penuntut umum”.  

 

Pemeriksaan di Kejaksaan selesai maka berkas tindak pidana tersebut 

diajukan di Pengadilan Negeri yang berhak mengadili tindak pidana yang 

terkait  cyber crime, setelah itu panitera menentukan tanggal dan hari sidang 

beserta penunjukan hakim yang disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Hakim yang ditunjuk perlu mempelajari kembali tersebut agar nantinya 

mengerti kasus tersebut dan dapat memberikan putusan yang adil. Dalam hal 

tindak pidana cyber crime tidak mudah dalam menganalisis dengan mudah 

kasus tersebut dikarenakan penggunaan alat teknologi canggih zaman 

sekarang yang membuat hal tersebut dapat dilacak meskipun adanya saksi ahli 

yang memberikan keterangan dan membantu namun hal tersebut tidak serta 

merta dapat memudahkan.  
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Salah satu contoh dalam kasus yang telah diputus dengan 

Nomor:363/Pid/B/2012/PN.Smg, pada tanggal 26 Juni 2012 oleh Pengadilan 

Negeri Semarang mengenai kejahatan penghinaan melalui handphone yaitu 

sebagai berikut: 

“Kasus A merupakan merupakan terdakwa mengirim sms kepada korban 

B dengan kata-kata yang tidak pantas, mencemarkan, dan melecehkan koban 

B. Pertengkaran dimulai sejak A menjalin hubungan dengan C yang tidak lain 

adalah suami dari B. Terdakwa A sering mengirim sms kepada C untuk 

mengajak kencan dan pergi hal tersebut diketahui oleh istri c yakni B, B sudah 

sering memperingatkan A untuk tidak mengganggu suaminya C, namun A 

tetap saja mengirim sms kepada C tanpa menghiraukan peringatan dari B, 

karena B jengkel lalu pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar pukul 

17.00 WIB, B mendatangi terdakwa di rumahnya jalan Wolter Monginsidi, 

Bangetayu, Genuk, Semarang, guna memninta penjelasan dan 

memperingatkan agar tidak mengganggu suaminya lagi namun disitu terjadi 

pertengkaran hebat antara A dan B, setelah menjelang magrib B pulang 

kembali ke rumahnya, setelah pulang kembali ke rumahlah B mendapatkan 

sms dari A yang tidak pantas, maka dari itu B melaporkan tindakan yang tidak 

menyenangkan tersebut kepada kepolisian dekat rumahnya untuk dapat 

diproses sesuai hukum.” 

Kasus tersebut sudah diputus dengan putusan Nomor: 

363/Pid/B/2012/PN.Smg, pada tanggal 26 Juni 2012, oleh hakim Pengadilan 
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Negeri Semarang yang dalam hal ini pertimbangan menganai  locus delictinya 

yang terdapat dalam kasus ini hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: 

“bahwa locus delicti dalam kasus tersebut adalah bertempat di rumah jalan 

Karangroto Rt04/II, kelurahan Karangroto,kecamatan Genuk, Semarang atau 

setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan megadili 

perkaranya”. 

Wawancara dengan Mujahri, S.H sebagai hakim kasus tindak pidana 

umum, 27 Januari 2013, pukul 10.00 WIB, beliau menyatakan sebagai 

berikut: 

“Dasar hakim memberikan pertimbangan dan putusan adalah keyakinan 

hakim. Unsur-unsur yang dapat membuat keyakinan hakim dalam proses 

persidangan yakni : 

6. Keterangan saksi 

7. Keterangan ahli 

8. Surat 

9. Petunjuk 

10. Keterangan terdakwa 

 Dalam memperoleh keyakinan hakim dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah. Bagi Hakim biasanya cukup dengan keterangan saksi dan 

keterangan terdakwa, yang mendukung lainnya jika ada barang bukti, alat 

bukti surat itupun juga dipergunakan sebagai alat bukti. Langkah yang 

diambil hakim jika ada saksi yang memberatkan namun saksi tersebut 

diyakini hakim berbohong, maka hakim harus memperhatikan persesuaian 

keterangan saksi satu dengan yang lain. Dalam hal memberikan 

pertimbangan-pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan 

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di siding 

yang menjadi dasar penentuan, dalam hal ini juga yang berkaitan mengenai 

pertimbangan dalam locus delicti dalam putusan hakim dalam kasus diatas. 

Dari fakta-fakta di atas, bahwa penentuan locus delicti dalam proses 

penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan dalam hal tindak pidana cyber 
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crime tidak semudah membalikan telak tangan, maka dari itu penentuan locus 

delicti menggunakan teori yang ada yaitu: teori perbuatan materiil, teori alat 

yang digunakan dalam kejahatan, dan teori akibat. Penyebutan tempus dan 

locus delicti penting untuk menakar kadar daluwarsa suatu perkara, jangan 

sampai terlewat waktu, unsur locus menentukan menentukan kompetensi 

pengadilan untuk mengadili.  Selain itu dalam kepolisian untuk mengungkap 

kejahatan mayantara dalam menentukan locus delicti perlunya ahli forensik 

telematika dalam kepolisian untuk melacak kejahatan tersebut dan alat khusus 

untuk melacak kejahatan tersebut dan dalam persidangan nanti jaksa juga 

perlu adanya saksi ahli telematika untuk dihadapkan sebagai saksi di 

persidangan. Dalam persidangan pun penentuan locus delicti juga salah satu 

pertimbangan hakim juga dalam mengambil keputusan dalam suatu tindak 

pidana. 

4.2  Pengaturan kewenangan Pengadilan terhadap kejahatan cyber 

crime 

Kekuasaan dalam mengadili ada dua hal, yang biasa disebut dengan 

kompetensi yaitu yang pertama kompetensi relatif yakni kewenangan wilayah 

hukum suatu Pengadilan Negara untuk mengadili suatu perkara pidana, kata 

lain Pengadilan Negara mana yang berwenang mengadili suatu peristiwa 

pidana, sedangkan yang kedua kompetensi absolut yaitu kewenangan 

pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan atas tingkatan pengadilan 
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lain. Dalam penentuan suatu pengadilan, jaksa penuntut umum melihat dari 

domisili si pelaku, dan banyaknya saksi yang ada untuk mempermudah dalam 

proses peradilan nantinya. Pengaturan Pengadilan Negeri yang berhak untuk 

mengadili diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana) tetapi pengaturan tempus dan locus delicti tidak diatur dalam KUHAP 

maupun di luar Undang-undang lainnya, karena KUHAP hanya mengatur 

sebagai berikut: 

Pasal 84 KUHAP :  

1. “Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai 

tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumya. 

2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa 

bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau 

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, 

apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih 

dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan 

Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu 

dilakukan. 

3. Apabila seorang terdakwa melakukan bebebrapa tindak pidana dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu 

masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. 

4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut 

pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai 

Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri 

dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara 

tersebut”. 

 

Pasal 85, KUHAP: 

“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri 

untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri 

atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung 

mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau 

menunjuk Pengadilan Negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 

untuk mengadili perkara yang dimaksud”. 
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Pasal 86, KUHAP: 

“Apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat 

diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.” 

Menurut keterangan Kepala Unit Informasi dan cyber crime Badan 

Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kompol Iswanto penyidik 

kejahatan khusus mayantara dalam wawancara penelitian, pada 9 September 

2012 pukul 17.00 WIB, menerangkan bahwa: 

“Dalam proses penyidikan dalam kepolisian penyidik hanya menentukan 

tempus dan locus delicti tindak pidana yang telah terjadi dengan 

menggunakan teori yang ada, ada 4 teori yakni sebagai berikut: 

1. Teori tempat dimana tindak pidana tersebut dilakukan 

2. Alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana 

3. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut 

Untuk menentukan pengaturan pengadilan yang berhak untuk mengadili 

tindak pidana cyber crime didalam kepolisian tidak menentukan hal tersebut 

melainkan hanya menentukan tempus dan locus cyber crime karena untuk 

penentuan kewenangan pengadilan yang berhak untuk mengadili tindak 

pidana adalah kewenangan dari pihak kejaksaan bukan dari pihak kepolisian.  

 

Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang mengenai penentuan 

kewenangan relatif atau kewenangan Pengadilan yang berhak untuk mengadili 

kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan dunia mayantara yang 

bersangkutan tentang penyalahgunaan teknologi dan informatika. Bapak 

Agung Dhedy, S.H., M.H selaku jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri 

Semarang yang menangani tindak pidana khusus mengungkapkan bahwa:  

“Kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan biasa maupun kejahatan 

khusus seperti kejahatan cyber crime  itu sama seperti tempat pelaku 

melakukan kejahatannya, domisili pelaku, akibat yang ditimbulkan pelaku, 
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dan banyaknya saksi-saksi, namun yang membedakan nantinya adalah 

kejahatan biasa penentuan tempus dan locus delicti dan kewenangan 

pengadilan mudah diketahui dan dilacak namun tindak pidana cyber crime 

kebalikannya. Setelah berkas dari kepolisian dilimpahkan ke Penuntut umum 

dan penuntut umum mengeluarkan P-21, maka penentuan pengadilan yang 

mengadili kejahatan tersebut ditentukan oleh penuntut umum yang didasarkan 

pada domisili terdakwa tinggal, tempat terjadinya perkara dilakukan dan 

banyaknya saksi-saksi dan bukti-bukti dalam kejahatan yang dilakukan oleh 

terdakwa”.  

 

Dari paparan di atas, bahwa penentuan tempus dan locus delicti cyber 

crime dalam tingkat penuntutan memang perlu dianalisis kembali setelah 

mendapatkan berkas dari kepolisian (penyidik) karena tidak cukup di 

kepolisian saja menganalisis tempus dan locus tindak pidana cyber crime 

karena nantinya penentuan tempus dan locus delicti tersebut berperan penting 

untuk pembuatan surat dakwaan yang menentukan sah atau tidaknya surat 

dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengingat kejahatan tersebut 

dilakukan menggunakan teknologi yang memerlukan saksi ahli khusus 

telematika untuk membantu jaksa (penuntut umum) dalam menangani kasus 

cyber crime, untuk membantu penuntut umum dalam menyelesaikan dan 

membuktikan kejahatan tersebut. Selain itu penentuan tempus dan locus 

delicti dalam Pasal 15 Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP, 

menyatakan bahwa penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang 

terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang. Dari 

tingkat penyidikan di kepolisian dan prapenuntutan di kejaksaan tersebut 

nantinya berpengaruh pada menentukan kewenangan pengadilan yang berhak 

untuk mengadili suatu  tindak pidana. 



75 
 

 
 

Dari hasil putusan Pengadilan Negeri Semarang Kasus tersebut sudah 

diputus dengan putusan Nomor: 363/Pid/B/2012/PN.Smg, pada tanggal 26 

Juni 2012, oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang yang sebagai berikut: 

“pertimbangan tersebut dapat dianalisis bahwa penentuan tempus dan locus 

delicti yang berhubungan dengan pemanfaatkan teknologi informatika yang 

disalah gunakan untuk melakukan kejahatan yang meresahkan dan merugikan 

orang lain yakni dengan melakukan penghinaan, mencemarkan orang lain 

dengan menggunakan hand phone yang dilakukan tersangka “A” yang 

menjadi terdakwa yang mengirim sms kepada saksi korban “B” dengan kata-

kata yang tidak pantas, yang dilakukan di rumah terdakwa. Penentuan 

kewenangan pengadilan tersebut didasarkan atas domisili pelaku, banyaknya 

saksi-saksi, dan barang bukti, alat bukti yang dipergunakan oleh pelaku yang 

berada di Semarang. Penentuan tempus dan locus delicti dalam putusan 

tersebut  tersangka melakukan kejahatan tersebut di rumah di jalan Karangroto 

Rt04/II,Semarang, yang daerah tersebut masih dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Semarang, maka dari itu jelas penentuan tempus dan locus 

delicti tersebut berpengaruh penting dalam surat dakwaan yang dibuat oleh 

penuntut umum dan juga penting dalam penentuan daerah kewenangan 

Pengadilan Negeri Semarang yang berhak untuk mengadili”. 

Wawancara dengan Mujahri, S.H sebagai hakim kasus tindak pidana 

umum, 27 Januari 2013, pukul 10.00 WIB, beliau menyatakan sebagai 

berikut: 
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“Dalam hal pengaturan Pengadilan yang berwenang dalam mengadili 

suatu perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 84,85,dan Pasal 86 KUHAP, 

namun apabila dalam hal pengadilan yang berwenang tidak berhak untuk 

mengadili perkara tersebut, maka dari itu hakim ketua sidang karena 

jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah pendengar pendapat 

penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya 

dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang dan persidangan tidak dapat 

dilanjutkan. Dan atas perkaranya atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri 

perkara tersebut  dikembalikan ke Kejaksaan untuk dapat dilimpahkan ke 

Pengadilan Negeri yang berhak untuk mengadili kasus tersebut”.  

 

Dalam pengaturan kewenangan pengadilan itu sendiri sudah diatur dalam 

Pasal 84-86 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) di pasal 

tersebut sudah diatur secara jelas pengaturan kewenangan pengadilan terhadap 

tindak pidana. Dari hasil penelitian penetuan tempus dan locus delicti 

kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh kejaksaan hanya berpatokan pada 

teori yang pertama yaitu teori perbuatan materiilnya (tempat dimana pelaku 

melakukan kejahatan), begitu juga dalam penentuan kewenangan pengadilan 

yang ditentukan oleh penuntut umum yang didasarkan pada ketentuan-

ketentuan tertentu yang telah sesuai dengan Pasal 84-86 KUHAP (Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana). Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 

tentang KUHAP tidak membahas mengenai tempus dan locus delicti, tetapi 

menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri. Pasal 84 Undang-undang 

No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang mengadili 

perkara pidana yang dilakukan di daerah hukumnya (forum delik comissi), 

sehingga ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan: 
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 Pengadilan Negeri berwenang mengadili: menunjuk hakim yang 

mengadili kasus tersebut, dan menetapkan hari sidang. 

 Pengadilan Negeri berwenang mengadili: dengan surat penentapan 

penyerahan surat pelimpahan perkara ke PN lain yang dianggap 

berwenang mengadili, dan berkas dikembalikan kepada penuntut 

umum. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 4 

tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Penentuan  tempus dan locus delicti cyber crime sangat penting keberadaannya 

selain berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum Pidana, tempus 

dan locus delicti juga dapat menentukan hal lain seprti kewenangan relatif 

pengadilan, pertanggungjawaban, daluwarsa dan lain sebagainya serta yang 

paling penting adanya tempus dan locus delicti ini adalah sebagai syarat mutlak 

sahnya surat dakwaan. Jadi jika kedua hal tersebut tidak dapat ditentukan atau 

tidak ada maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan demi hukum. 

Selain itu untuk menentukan tempus dan locus delicti ada empat teori yang 

dapat digunaan yaitu : 

a. Teori  perbuatan materiil (de leer van de lichamelijke daad) 

b. Teori akibat (de leer van het gevolg) 

c. Teori instrumen (de leer van het instrument) 

d. Teori gabungan (de leer van de meervoudige pleets) 

 Jadi, dalam menentukan dimana dan kapan suatu tidak pidana cyber crime 

tersebut terjadi. Penegak hukum menggunakan keempat teori yang tersebut di 

atas, tetapi lebih banyak menggunakan teori perbuatan materiil dan teori akibat. 
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Sehingga nantinya penentuan tempat dan waktu tindak pidana cyber crime 

tersebut terjadi dapat dibenarkan atau dengan kata lain dapat ditentukan dengan 

pasti. 

2) Pengaturan Pengadilan Negeri mana yang berhak untuk mengadili cyber crime 

maupun kejahatan konvensional adalah sama yakni  diatur dalam Pasal 84 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang yang intinya berisi 

Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana 

yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dan Pengadilan Negeri yang dalam 

daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia 

ditemukan dan ditahan, dan sebagian besar tempat kediaman saksi-saksi. Pasal 

85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang pada intinya 

dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk 

mengadili suatu perkara, maka atas usulan Ketua Pengadilan Negeri atau 

Kepala Kejaksaan dan Makamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri lain 

untuk mengadilinya. Pasal 86 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 

KUHAP yang intinya Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri 

yang dapat diadili menurut hukum RI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

yang berwenang mengadilinya.  
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5.2  Saran  

 

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Dibuatkan aturan yang dapat digunakan sebagai patokan dan 

keseragaman hukum sehingga tidak lagi penentuannya ditentukan oleh 

doktrin, sehingga RUU KUHP yang baru harus diatur dengan jelas dan 

jika perlu tanpa harus memerlukan penafsiran kembali menentukan 

tempus dan locus delicti. 

2) Diharapkan penentuan tempus dan locus delicti cyber crime oleh aparat 

penengak hukum dapat sesuai dengan penerapan teori yang ada agar tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penentuan tempus dan locus delicti karena 

hal tersebut berpengaruh dalam penentuan pengadilan yang nantinya 

mengadili kejahatan mayantara tersebut. 
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Lampiran 1 

LEMBAR WAWANCARA 

 

“Penentuan locus dan tempus delicty dalam kejahatan cyber crime”. 

(Kantor DIRRESKRIMSUS Polda Jateng) 

 

Nama sumber 

Nama    : 

Tempat dan tanggal lahir :   

Pekerjaan dan pangkat   : 

Alamat    : 

 

Daftar Pertanyaan: 

1 Bagaimanakah polisi penentuan locus delicty dalan kejahatan cyber 

crime?  

2 Bagaimanakah polisi penentuan tempus delicty dalam kejahatan cyber 

crime? 

3 Penentuan undang-undang yang di pakai dalam menjerat kejahatan cyber 

crime apkah menggunakan KUHP ataukah menggunakan UU 

ITE?Pertimbangannya dan alasannya? 

4 Mengapa seringkali kejahatan cyber crime di jerat dengan KUHP, KUH 

Perdata, KUHD, dan lain sebagainya tidak dijerat langsung dengan UU 

ITE? 

5 Apakah di Dirreskrimsus dalam menangani tindak pidana cyber crime 

sudah menangani kasus sampai P-21? 

6 Ada berapa macam dan berapa banyak kejahatan cyber crime yang 

banyak terjadi di wilayah Jawa Tengah? 

7 Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menentukan locus dan tempus 

delicty dalam kejahtan cyber crime? 



 
 

 
 

8 Bagaimanakah nantinya kewenangan pengadilan yang akan mengadili 

pelaku kejahatan cyber crime?  

9 Bagaimanakah kendala dalam penentuan pengadilan yang nantinya 

mengadili pelaku kejahatn cyber crime? 

10 Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber 

crime khususnya di wilayah Jawa Tengah dan upaya untuk mengurangi 

kejahatan cyber crime di wilayah Jawa Tengah? 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERIMA KASIH 

Kejahatan 
cyber  crime 

Cyber crime 



 
 

 
 

Lampiran 2 
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