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ABSTRAK - Kesadaran hukum di Indonesia memang belum banyak di miliki oleh orang di Indonesia, entah
karena hukuman nya sendiri atau dari sumber daya manusia nya yang belum menyadari nya, atau yang lebih
banyak lagi meraka tau hukum dan masih melanggar hukum, dan masih banyak alasan lagi yang bisa kita gali
dari semua pelanggaran yang di lakukan, untuk itu kesadaran hukum akan teknologi informasi harus banyak di
sosialisasikan lebih banyak lagi ke seluruh masyayrrakat Indonesia, marak nya pembajakan akan film dan music
menjadi indikator kalau Negara ini sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran hukum di bidang teknologi
informasi, kemudahan kemudahan melakukan pembajakan mengakibatkan tumbuh dan berkembang nya
kejahatan kejahatan di bidang cybercrime, untuk itu saya sebagai penulis membahas ”KESADARAN HUKUM
RAKYAT INDONESIA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DI TINJAU DARI KEBERADAAN
CYBERCRIME”
Kata kunci : Kesadaran Hukum, Teknologi informasi, Cybercrime.

PENDAHULUAN
Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari
tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi
kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan
semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum
penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di
sana adalah hukum rimba.
Indonesia adalah negara hukum. Dalam
hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari
aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang
tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturanaturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya
aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran
dan keadilan dalam lingkungan masyarakat.
Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan
mendapatkan sanksi yang tegas.
TINJAUAN PUSTAKA
Kesadaran adalah keinsafan, keadaan
mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh
seseorang, selain itu dalam psikologi “ kesadaran
didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu
pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan
internal, artinya terhadap persitiwa-peristiwa
lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran
”.
“Hukum adalah peraturan yang di buat
oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap
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berlaku oleh dan untuk orang banyak, undangundang, ketentuan, kaedah, patokan, keputusan
hakim.” Di sisi lain ada pakar yang berpndapat
hukum adalah peratuaran-peraturan yang bersifat
memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia
dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh
badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran
mana
terhadap
peraturan-peraturan
tadi
berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan
hukuman tertentu.
Kesadaran hukum adalah kesadaran yang
ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau
apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu
dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita
membedakan antara hukum dan tidak hukum
(onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan
tidak seyogya nya dilakukan (Scholten, 1954: 166) .
dan menurut kamus Bahasa Indonesia. Kesadaran
hukum adalah pengetahuan bahawa prilaku tertentu
diatur oleh hukum sehingga ada kecendrungan
untuk mematuhi peraturan.
Teknologi informasi yang biasa disebut TI,
atau IT, mempunyai arti adalah seperangkat alat
yang membantu anda bekerja dengan informasi dan
melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan
pemrosesan informasi, teknologi informasi tidak
hanya terbatas pada teknologi computer yang
digunakan untuk memproses dan menyimpan
informasi melainkan juga mencakup teknologi
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komunikasi untuk mengirimkan informasi. Jadi
teknologi informasi mencakup gabungan antara
teknologi computer dan teknologi telekomunikasi.
Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan
yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet.
cybercrime atau yang biasa di sebut computer
crime. Mengartikan bahwa kejahatan komputer
adalah : ”Kejahatan di bidang komputer secara
umum dapat diartikan sebagai penggunaan
komputer secara illegal”.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis
dan mengidentifikasi masalah pada kesadaran
hukum di masyarakat indonesia, menghasilkan
solusi dan menganalisis sejauh mana kesadaran
hukum dapat diterima oleh masyarakat di
indonesia, kemudian meracang suatu sistem hukum
di bidang cybercrime yang sekira nya akan di
terima di masyarakat indonesia.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan
yang dilakukan dal;am rangka mengumpulkan datadata dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis
menggunakan metode penelitian kepustakaan
(Library Research) yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan
penelusuran literature hukum serta menganalisa
data sekunder, tujuan untuk memperoleh data-data
atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan
yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum
tetap.
Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:
1.
Bahan Hukum Primer
Adalah bahan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum untuk pelaku Cybercrime
terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP), Pasal 362, 363, 364, 365, 367
KUHP tentang pencurian, pasal 406-412 dan
479a-479h, 479m, dan 479p KUHP tentang
perusakan/penghancuran barang, pornografi
diatur dalam Pasal 282 KUHP, pasal 378
KUHP dan pasal 379a KUHP tentang
penipuan, pasal 167 KUHP dan pasal 551
KUHP berkaitan dengan perbuatan memasuki
atau melintasi wilayah orang lain, Pasal 372
KUHP dan Pasa1 372 KUHP tentang
penggelapan, pasal 154 tentang ketertiban
umum, pasal 310 ayat 1 dan 2, pasal 311, pasal
315, pasal 317, pasal 318 tentang penghinaan,
Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat,
pasa1 112, 113 KUHP dan Pasa1 114 KUHP,
Pasa1 322 KUHP dan Pasa1 323 KUHP
tentang pembocoran rahasia, pasal 303 dan 303
bis KUHP tentang perjudian.
2.
Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisantulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer seperti buku-buku mengenai perlindungan
hak-hak anak serta buku-buku hukum mengenai
kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di
Indonesia.
3.
Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan
yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel,
kliping, seminar, internet, kamus hukum dan
lainnya.
HASIL PEMBAHASAN
Ada banyak Budaya yang mempengaruhi
tumbuh
kembangnya
kesadaran
hukum
dimasyarakat. Sebelum lebih jauh membahas
masalah tersebut kita harus terlebih dahulu
mengetahui arti dari budaya itu sendiri.
Kebudayaan, cultuur dalam bahasa Belanda dan
culture dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa
Latin
“colore”
yang
berarti
mengolah,
mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan.
Dari pengertian budaya dalam segi demikian
berkembanglah arti culture sebagai “segala daya
dan aktivitas manusia untuk mengolah dan
mengubah alam”. Untuk membedakan pengertian
istilah budaya dan kebudayaan, Djoko Widaghdo
(1994), memberikan pembedaan pengertian budaya
dan kebudayaan, dengan mengartikan budaya
sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan
karsa, sedangkan kebudayaan diartikan sebagai
hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut.
Sedangkan Kesadaran hukum itu sebenarnya
merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat
di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada
atau tentang hukum yang diharapkan ada.
Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai
tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian
(menurut ) hukum terhadap kejadian-kejadian yang
konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
Di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini
budaya-budaya itu sudah tumbuh dan berkembang
sangat pesat, sehingga akan sulit dalam hal untuk
merubah dari budaya yang buruk menjadi budaya
yang baik, oleh karena itu akan sulit pula untuk
menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.
Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya
kesenjangan antara das sein dan das sollen, apa
yang seharusnya terjadi dengan apa kenyataan yang
terjadi.
Masyarakat majemuk seperti masyarakat
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya
dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum
yang beraneka ragam. Semuanya itu akan
memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi
hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok
masyarakatnya maupun berpengaruh secara
nasional. Kita akan mencoba melihat bagaimana
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negara kita khususnya masyarakat Indonesia,
memandang
pelanggaran
hukum
beserta
konsekuensinya. Dalam mata pelajaran moral dan
kewarganegaraan yang diajarkan di sekolahsekolah, seorang pengajar selalu menekankan
bahwa negara kita adalah negara hukum, negara
yang menjunjung tinggi hukum dan peraturan.
Banyak dari segi kehidupan berbangsa dan
bernegara kita diatur oleh hukum dan peraturan.
Tentu saja hal ini sangat bermanfaat mengingat
negara kita merupakan negara yang majemuk dan
bervariasi.
Bayangkan jika tidak ada hukum atau
peraturan yang mengatur kemajemukan budaya dan
adat istiadat dari berbagai macam suku dan ras di
Indonesia. Tentu negara kita akan terpecah belah
oleh sedikit perbedaan saja. Namun, meskipun
banyak sekali peraturan dan hukum yang telah
dibuat, hal ini tidak membuat seseorang langsung
menjadi orang yang taat akan segala hukum begitu
saja. Ingat, bahwa di dalam diri setiap manusia ada
rasa ingin bebas dan merdeka. Mungkin pada
awalnya, seseorang akan selalu mematuhi
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi
seraya waktu terus berjalan, beberapa orang mulai
merasa bahwa peraturan-peraturan tersebut terlalu
membatasi gerak-gerik kehidupannya. Maka, secara
perlahan tapi pasti, seseorang akan mulai
melanggar hal-hal yang kecil, lalu beranjak terus ke
pelanggaran yang serius.
Contoh kasus berikut ini akan membantu
menggambarkan kondisi yang sering terjadi di
dalam masyarakat Indonesia. Di suatu kota, ada
seorang warga yang bernama joko yang ingin
memperpanjang masa aktif Kartu Tanda Penduduk
atau KTP nya di kelurahan setempat. Ketika sampai
disana, ia mendapati bahwa ternyata tidak ada
seorang petugas pun yang ada pada tempatnya
bekerja. Hanya seorang tukang sapu yang terlihat
olehnya sedang membersihkan lantai teras depan.
Lalu, Budi bertanya pada tukang sapu tersebut,
apakah kantor kelurahan ini sudah dapat menerima
tamu atau belum. Si tukang sapu pun menjelaskan
bahwa sebenarnya kantor sudah dibuka sejak jam 8
pagi tetapi biasanya petugas baru bertugas setelah
jam 10. Karena masih harus menunggu, Budi pun
mencari tempat untuk duduk dan menyejukkan
mulut untuk mengusir rasa kesal karena ia masih
harus menunggu sampai jam 10 lewat. Ketika ia
sampai di sebuah warung, ia mendapati ada banyak
sekali pegawai negeri yang sedang duduk bersantai
sambil membicarakan hal-hal yang tidak ada
hubungannya dengan pekerjaan mereka. Lalu, Budi
pun mencoba bertanya dengan sinis apakah mereka
tidak masuk kerja hari ini. Salah seorang pegawai
negeri menjawab bahwa hari ini mereka masuk
tetapi hanya mengisi absen pada jam delapan. Baru
setelah mengobrol dan minum-minum, mereka
akan masuk sekitar jam 10 lewat. Pada
kenyataannya, mungkin kejadian ini tidak sama
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persis dengan yang terjadi di tempat kita bekerja
atau di tempat lain. Akan tetapi, prinsipnya tetap
sama, yaitu bahwa kebanyakan orang menyadari
tindakan mereka sebagai suatu pelanggaran, namun
mereka tetap melakukannya. Yang lebih buruk,
dengan melakukan hal itu orang lainlah yang harus
menerima kerugiannya. Mungkin bagi beberapa
orang, hanya kehilangan waktu sebanyak 30 menit
sampai 1 jam sehari masih dapat ditolerir. Tapi
bagaimana jika itu dilakukan setiap hari ? Berapa
jam, hari, dan tahun yang terbuang percuma?
Dalam 1 jam, mungkin hanya dua orang warga
yang merasa kesal karena menunggu. Tapi jika itu
dilakukan tiap hari, berapa banyak orang yang akan
merasa kesal? Dan, pendapatan negara pun akan
banyak berkurang karena waktu yang terbuang
percuma demikian.
Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa
faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di
dalam masyarakat itu ada 2 yaitu dari :
1. Masyarakat : Masyarakat merasa hukum
di
indonesia
masih
belum
bisa
memberikan jaminan terhadap mereka.
Dan kebanyakan dari mereka masih belum
mengerti dan memahami bahasa dari
hukum, sehingga kesadaran masyarakat
terhadap hukum itu kurang.
2. Aparat penegak hukum : Aparat penegak
hukum sebagai pembuat dan pelaksana
hukum itu sendiri masih belum bisa untuk
benar-benar menerapkan peraturan yang
sudah ditetapkan. Malah sering aparat
penegak hukum yang seharusnya sebagai
pelaksana malah melanggar hukum. Hal
itu
membuat
masyarakat
menjadi
memandang remeh aparat penegak hukum.
Suatu perangkat aturan yang dibuat oleh
Negara dan mengikat warga negaranya untuk
mengikuti aturan tersebut agar tercapai kedamaian
yang didasarkan atas keserasian antara ketertiban
dengan ketentraman, yang secara umum disebut
Hukum.
Hukum dalam arti luas , sesungguhnya
mencakup segala macam ketentuan hukum yang
ada, baik materi hukum tertulis ( tertuang dalam
perundang-undangan ) dan hukum tidak tertulis (
tertuang dalam kebiasaan ataupun praktek bisnis
yang berkembang). Keberadaan hukum sebagai
rule of law berbanding lurus dengan melihat sejauh
mana pemahaman hukum dan kesadaran hukum
masyarakat itu sendiri terhadap informasi hukum
yang tengah berlaku.
Sistem hukum yang baik belum tentu
dapat terwujud dengan pembuatan perundangundangan yang baru terus menerus, melainkan
memerlukan suatu kajian yang mendalam mengenai
sejauh mana sistem hukum yang berlaku dapat
dioptimalkan.
Pemanfaatan Teknologi Informasi, media,
dan komunikasi telah mengubah baik perilaku

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

masyarakat maupun peradaban manusia secara
global. Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi telah pula menyebabkan hubungan
dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan
menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan
budaya secara signifikan berlangsung demikian
cepat. teknologi informasi saat ini memberikan
kontribusi
bagi
peningkatan
kesejahteraan,
kemajuan, dan
peradaban manusia, sekaligus
menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum..
Perkembangan
teknologi
ini
menyebabkan
munculnya suatu ilmu hukum baru yang merupakan
dampak dari pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi yang dikenal dengan hukum telematika
atau cyber law.
Hukum Telematika
Pada saat ini banyak kegiatan sosial
maupun komersial dilakukan melalui jaringan
sistem komputer dan sistem komunikasi, baik
dalam lingkup lokal maupun global (Internet),
dimana permasalahan hukum seringkali dihadapi
ketika terkait dengan adanya penyampaian
informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara
elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan
hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang
dilaksanakan melalui sistem elektronik, untuk
mengakomodasi permasalahan tersebut munculnya
beberapa bidang hukum yaitu hukum informatika,
hukum telekomunikasi dan hukum media yang saat
ini dikenal dengan hukum telematika.
Masalah – masalah yang dihadapi pada
hukum telematika sangat luas, karena tidak lagi
dibatasi oleh teritori suatu Negara, dan dapat
diakses kapanpun dimanapun. Salah satu contoh
yaitu kerugian dapat terjadi baik pada pelaku
transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah
melakukan transaksi, misalnya pencurian dana
kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di
samping itu, pembuktian merupakan faktor yang
sangat penting, mengingat informasi elektronik
bukan saja belum terakomodasi dalam sistem
hukum secara komprehensif, melainkan juga
ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap,
dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia
dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian,
dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian
kompleks dan rumit, sehingga perlu diperhatikan
sisi keamanan dan kepastian hukum dalam
pemanfaatan teknologi informasi, media, dan
komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.
Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk
menjaga keamanan di cyber space, yaitu
pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek
sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi
gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem
secara elektronik, pendekatan hukum bersifat
mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan
pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak
optimal.

Pasal atau delik yang mempunyai kekuatan hukum
untuk menjerat pelaku Cybercrime terdiri dari
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :
a. Ketentuan yang berkaitan dengan
delik pencurian
diatur dalam Pasal 362 KUHP dan variasinya
diatur dalam Pasal 363 KUHP, yakni tentang
pencurian dengan pemberatan; Pasal 364
KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 365,
tentang pencurian yang disertai dengan
kekerasan; Pasal 367 KUHP, tentang pencurian
di lingkungan keluarga.
b. Ketentuan yang berkaitan dengan
perusakan/penghancuran barang
Ketentuan
mengenai
perbuatan
perusakan, penghancuran barang diatur
dalam pasal 406-412 KUHP. Apabila
kejahatan tersebut ditujukan pda sarana
dan prasarana penerbangan diatur dalam
pasal 479a-479h, 479m, dan 479p KUHP.
c. Delik tentang pornografi
Delik yang berkaitan dengan pornografi
diatur dalam Pasal 282 KUHP.
d. Delik tentang penipuan
Perbuatan memanipulasi keterangan untuk
mencari keuntungan melalui media internet
dapat
"ditafsirkan"
sebagai
perbuatan
menyesatkan yang ada dalam delik penipuan
seperti yang tertuang dalam pasal 378 KUHP
dan pasal 379a KUHP apabila hal tersebut
berkaitan dengan pembelian barang).
e. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan
memasuki atau melintasi wilayah orang lain
Perbuatan mengakses ke suatu sistem jaringan
tanpa ijin tersebut dapat dikategorikan sebagai
perbuatan tanpa wewenang masuk dengan
memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang
tertutup atau pekarangan tanpa haknya berjalan
di atas tanah milik orang lain, sehingga pelaku
dapat diancam pidana berdasarkan pasal 167
KUHP dan pasal 551 KUHP.
f. Delik tentang penggelapan
Perbuatan ini dapat dijerat dengan Pasal 372
KUHP dan Pasa1 372 KUHP
g. Kejahatan terhadap ketertiban umum
Pasal-pasal tersebut mengancam hukuman
terhadap pelaku kejahatan yang termasuk
dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban
umum. Apabila kita meninjau kembali pasal
154, maka dapat kita lihat bahwa pasal tersebut
termasuk pasal yang menuntut delik pers.
h. Delik tentang penghinaan
Ketentuan tentang delik penghinaan dalam
KUHP diatur mulai pasal 310 khususnya ayat
(1) dan (2). Penghinaan dalam bab ini ada
enam macam, yakni: menista (pasal 310 ayat
1), menista dengan surat (pasal 310 ayat 2),
memfitnah (pasal 311), penghinaan ringan
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(pasal 315), mengadu secara memfitnah (317)
dan menuduh secara memfitnah (318) .
i. Delik tentang pemalsuan surat
Dengan demikian si pelaku perbuatan
pemalsuan data dengan sarana komputer dapat
diancam dengari pidana berdasarkan Pasal 263
KUHP.

waktu berjalan, kalau undang-undang cybercrime
sudah ada para penjahat di bidang teknologi
informasi akan berfikir dua kali untung melakukan
hal tersebut,dan efek jera akan berfungsi dengan
baik.

DAFTAR PUSTAKA
j. Ketentuan tentang pembocoran rahasia dan;
Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan
membocorkan rahasia negara (termasuk
didalamnya perbuatan dengan menggunakan
sarana internet) diatur dalam pasa1 112, 113
KUHP dan Pasa1 114 KUHP serta perbuatan
membocorkan rahasia perusahaan yang diatur
dalam Pasa1 322 KUHP dan Pasa1 323 KUHP.
k. Delik tentang perjudian.
Ketentuan tentang perjudian dalam KUHP
diatur dalam pasal 303 dan 303 bis.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesadaran hukum masyarakat Indonesia
masih belum tinggi, karena masih banyak
masyarakat Indonesia berpendapat “ hukum bisa di
beli kalau kita punya uang “ dan karena kesadaran
hukum masyarakat Indonesia yang rendah itu lah
makin subur nya praktek korupsi dan praktek
pembajakan, anda bisa lihat pelaku tindak pidana
korupsi makin banyak, dan mereka merasa tidak
takut atas tindakan yang mereka lakukan, dan
dalam hal pembajakan masyarakat sudah
menganggap bisa hal tersebut, contoh nya adalah
menggandakan sortware dll, dan penegakan hukum
bagi pelaku cybercrime masih belum jelas, dan
masih belum ada undang-undang yang mengatur
tentang kejahatan tersebut, pelaku kejahatan masih
di jerat dengan pasal yang berhubungan dengan
imbas kejahatan nya saja, contoh nya penipuan dll,
maka dari itu banyak cybercrime yang di lakukan di
indonesia dan belum bisa di jatuhi hukuman yang
berat, ini adalah PR atau pekerjaan rumah bagi
Eksekutif dan Legislative untuk merumusakan
undang-undang yang jelas bagi kejahatan
cybercrime.
Saran
kesadaran hukum masyarakat Indonesia
harus di tingkat kan, dengan cara pemerintah
banyak melakukan sosialisai akan hukum dan
undang-undang yang berlaku di Negara kita ini,
jadi masyarakat mengerti akan hukum atau istilah
lain nya adalah “melek hukum” dengan sosialisasi
yang genjar dan berkesinambungan, masyakat akan
mengerti hukum dan taat akan hukum sehingga
masyarakat sadar hukum bisa di wujudkan.
Pemerinth dan DPR harus membuat
undang-undang yang jelas akan kejahatan
cybercrime, dengan belum ada nya undang-undang
yang bisa menjerat cybercrime, kejahatan
cybercrime akan terus ada dan berkembang seiring
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