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ABSTRAK

Perkembangan yang pesat dan teknologi Informasi dan komumkasi
menghasilkan kemajuan dalam internet yang multi fungsi Kemajuan teknologi telah
membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpabatas.
Namun dl balik kemajuan itu, Juga telah melahirkan keresahan keresahan baru
dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk Cyber crime. Pelaku
kejahatan teknologi belum atau bahkan tidak dapat dipidana dan dijatuhi hukuman
atas perbuatan yang dilakukannya serta adanya penyelesaian yang tidak jelas
terhadap kasus-kasus tindak kejahatan teknologi lainnya yang banyak terjadi. Hal ini
dapat menunjukkan pelaku kejahatan siber di Indonesia memang semakin
menghawatirkan dan dengan keterbatasan Sumber daya yang dimiliki penegak
hukum perlu adanya edukasi atau rehabilitasi bagi kejahatan siber dan yang
awalnnya pelaku kejahatan justru berbalik membantu dalam hal pemberantasan
tindak Pidana Siber.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode
penelitian empiris dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian
terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan
dengan materi yang dibahas,

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu
kesimpulan. Pertama, pemanfaatan pelaku tindak pidana cyber crime untuk bisa
menjadi tenaga ahli dalam bidang cyber yang membantu kepolisian dalam upaya
penanganan kasus tindak pidana cyber crime, karena keterbatasan Sumber daya yang
dimiliki penegak hukum perlu adanya edukasl atau rehabilitasi bagi kejahatan Kedua,
perlu adanya sinergitas antara seluruh stakeholder dalam mewujudkan pola
pencegahan yang komprehensif. Karena sebuah hal yang tidak mungkin apabila
polisi melaksanakan semua tugas pencegahan kejahatan tersebut itu sendirian,

Kata Kunci: Pemanfaatan Pelaku Tindak Pidana. Cyber Crime, Strategi Kepolisian



A bstract

[he rapid development o/ ltl/ormutton and cn;nmunicutlon technology has

resulted In advances a mulli-/unctlonu/ inlcrnel. Advances in technology have

brought ab0111 rapid changes and shifts 111 u life without hmiis. Bui be/lincl that

progress, 't has also given rise to new unresf with the emergence of sophisticated

crunc in rhe norm 'yher crime. Perpetrators of/echnological crimes 'lave no/ or

cannot even be convicted and scn/enccd for acts committed and there IS an unclear

settlement o/ cases (fother technological crime.s' that occur a lot. This can show that

cyber crime perpetrators Indonesia are increasingly worrving and with limited

resources owned by law enforcers, It is necessary to educate or rehabilitate cyber

crime from the initial perpetrators of crimes, but instead (urn to help in the

eradication of-cyber criminal acts.
The method used m this thesis IS to use normative research methods with

library research which IS a stud)' of the legislation and literature or reading material

relating to the material discussed.
Based on research conducted research results there IS a conclusion. First, the

use of cyber crime perpetrators to become experts in the field of cyber crime that

helps the police in handling cyber crime cases, due to limitecl resources owned by

law enforcers, it IS necessary to educate or rehabilitate crimes. Second, there needs

to be synergy between all stakeholders in realizing a comprehenstve pattern of
prevention. Because it is impossible if the police carry out all the crime prevention

tasks alone,

Keywords: Utilization of Crimmal Actors, Cyber Crime, Police Strategy
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