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ABSTRACT 

 

POLICE PERFORMANCE EVALUATION IN CYBER CRIME CASE 

HANDLING IN LAMPUNG PROVINCE 

(A Study in Subdit II Spesial Crime Directorate Lampung Regional Police) 

 

By 

 

SATRIA FAJAR ANUGRAH 

 

This research is motivated by various kinds of cyber crime case based on letter of 

Police Report from January 2013 to December 2015. This study aims to describe 

how the performance of special police criminal police directorate and what are the 

constraints faced in the performance performance of special criminal investigation 

directorate of Polda Lampung in handling cases of cybercrime in Lampung 

province. 

 

Type of descriptive research with qualitative approach. The results of research on 

the evaluation of police performance in the handling of cyber crime are as follows 

1. In the input indicators (input), the human resources in the implementation of 

cyber crimecrime solving activities in Lampung Province can be concluded not 

run well. 2. process indicator (process), work activity Subdit II 

DitreskrimsusPolda Lampung in handling of cyber crime case have been run in 

accordance with Regulation set for kapolri No. 14 year 2012 about management 

of investigation and Act no 19 year 2016 about Information and Transaction 

Elekronik Apply. 3. Regarding the output indicator (output), it can be considered 

not optimal in running its performance. 4. For the outcome indicator, the 

performance of DitreskrimsusPolda Lampung can be said not optimal because not 

all cases can be mediated and some cases have not been resolved due to several 

constraints. Related to the constraints faced in the implementation of police 

performance in handling cyber crime Lampung Province can be drawn the 

conclusion as follows the number of employees and Infrastructure inadequate, 

such as: cyber crime lab, mobile signal. Reported / suspect domicile located 

outside Lampung Province and difficult to trace its existence. 
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ABSTRAK 

 

 

Evaluasi Kinerja Kepolisian Dalam Penangnan Kasus Cyber Crime Di 

Provinsi Lampung  

(Studi Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung) 

 

Oleh 

 

SATRIA FAJAR ANUGRAH 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Bebagai macam kasus cyber crime 

berdasarkan surat Laporan Polisi pada periode Januari 2013 sampai Desember 

2015. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja 

direktorat reserse kriminal khusus Polda Lampung serta apa sajakah kendala-

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja direktorat reserse kriminal 

khusus Polda Lampung dalam upaya penanganan kasus cyber crime di provinsi 

lampung.  

 

Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengenai 

evaluasi kinerja kepolisian dalam penanganan cyber crime adalah sebagai berikut 

1. Pada indikator masukan (input), pada SDM dalam pelaksanan kegiatan 

penyelesaian tindak pidana cyber crime di Provinsi Lampung dapat disimpulkan 

belum berjalan dengan baik. 2. indikator proses (process), aktivitas kerja Subdit II 

Ditreskrimsus Polda Lampung dalam penangana kasus cyber crime sudah berjalan 

sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan olek kapolri No 14 tahun 2012 tentang 

manajemen penyidikan dan Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi 

dan Transaksi Elekronik yang berlaku. 3. Mengenai indikator keluaran (output), 

dapat dinilai belum optimal dalam menjalankan kinerjanya. 4. Untuk indikator 

hasil (outcome), kinerja Ditreskrimsus Polda Lampung bisa dikatakan belum 

optimal dikarenakan tidak semua kasus dapat dimediasi dan adanya beberapa 

kasus belum terselesaikan karena adanya beberapa kendala. Terkait dengan 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja kepolisian dalam 

penanganan cyber crime di Provinsi Lampung dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut jumlah pegawai dan Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, seperti : 

laboratorium cyber crime, mobile signal. Domisili terlapor/tersangka yang berada 

di luar Provinsi Lampung dan sulit di lacak keberadaannya.  

 

 

Kata Kunci : Evaluasi kinerja, Kepolisian, penanganan kasus cyber crime  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pertama kali kemunculanya, kecanggihan teknologi telah menawarkan janji-janji 

yang telah sangat menarik umat manusia. Hal ini dikerenakan moderenitas telah 

melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat membantu umat manusia. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana-prasarana, piranti dan 

alat- alat yang mempermudah manusia dalam melakuakan berbagai aktifitasnya. 

menurut Wahid dan Labib (2010:23). 

 

Pada perkembangannya, dengan ditemukan komputer sebagai produk ilmu 

pengetahuan dan teknologi, terjadilah perpaduan antara teknologi telokomunikasi, 

media, dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. 

Internet telah memberikan sesuatu yang  baru pada umat manusia Internet telah 

menghadirkan kemudahan – kemudahan bagi setiap orang, bukan saja untuk 

berkomunikasi tetapi juga melakukan transaksi bisnis kapanpun dan dimana saja 

menurut Juliano dalam Wahid dan Labib (2010:24). 

 

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. 

Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan media 

internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang di dalam dunia nyata sulit 
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dilakukan, karena terpisahkan oleh jarak, akan tetapi menjadi lebih mudah dengan 

adanya internet. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita 

berada,dengan media internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat 

melakuakan suatu aktifitas lain layaknya dalam kehidupan nyata. Kemajuan 

teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak 

positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia dan juga 

dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan 

peradabanya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan erat dengan 

kejahatan. Kejahatan erat kaitanya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya 

itu sendiri. Ini berarti  semakin tinggi tingkat budaya dan semakin moderen suatu 

bangsa, maka semakin moderen pula tingkat kejahatan itu dalam bentuk, sifat cara 

pelaksanaanya menurut. J.E Sahetapy dalam buku Abdul Wahid (2002:21) 

 

Kemajuan teknologi informasi terutama di Indonesia saat ini, ditandai dengan 

meningkatnya jumlah penggunaan internet setiap tahunnya berdasarkan survey 

Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengguna Jasa 

Internet Indonesia ( APJII ) 

Tabel 1.1 Kenaikan Pengguna Internet Di Indonesia 

Kenaikan Pengguna Jasa Internet di Indonesia 

Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Presentase 

Kenaikan 

Per juta 

0,5 

juta 

1 

juta 

1,9 

juta 

4,2 

juta 

4,5 

juta 

8 

juta 

11,2 

juta 

16 

Juta 

20 

juta 

20 

juta 

Tahun  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Presentase 

Kenaikan 

Per juta 

25 

juta 

30 

juta 

42 

juta 

55 

juta 

63 

juta 

82 

juta 

107 

juta 

139 

Juta 

Sumber:(https://apjii.or.id/downfile/file/PROFILPENGGUNAINTERNETINDONESIA20

14.pdfdi akses pada 24 Januari 2016 Pukul 20.00 WIB) 

https://apjii.or.id/downfile/file/PROFILPENGGUNAINTERNETINDONESIA2014.pdfdi
https://apjii.or.id/downfile/file/PROFILPENGGUNAINTERNETINDONESIA2014.pdfdi
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Meningkatnya penggunaan internet maka di satu sisi memberikan banyak 

kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, dan di sisi lain 

memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan. 

 

Cyber crime terjadi di Indonesia belum dapat dipastikan tanggal dan tahun kapan 

terjadinya, akan tetapi kasus cyber crime yang terjadi di Indonesia ialah 

pembajakan program komputer, cracking, penggunaan kartu kredit pihak lain, 

ponografi, pembajakan, penipuan, pencurian, pelecehan, pemfitnahan, pemalsuan, 

penyebaran foto-foto dan video asusila yang tidak layak untuk yang di bawah 

umur, penipuan  yang dapat merugikan orang lain baik secara ekonomi dan sosial.  

 

Tercermin dari kejahatan tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia 

membentuk Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi 

Elektronik dengan melihat pembangunan nasional sebagai suatu proses yang 

bekelanjutan yang tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di 

masyarakat. Di dalam suatu kasus kejahatan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia ditujuk sebagai penindak atas terjadinya suatu kejahatan, termasuk 

kasus cyber crime, karena fungsi pokok kepolisisan telah di atur dalam Undang- 

Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 

pasal 13 yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Sejak 2012 sampai April 2015, Subdit IT/Cyber crime telah menangkap 497 orang 

tersangka kasus kejahatan di dunia maya. Dari jumlah itu, sebanyak 389 orang 

warga negara asing, dan 108 WNI. Kejahatan di dunia maya terus meningkat 
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seiring dengan semakin banyak pengguna internet dan semakin baiknya koneksi 

internet di Indonesia. Kejahatan dalam jaringan di Indonesia saat ini, oleh para 

peretas atau hacker terhitung hingga Agustus 2015, telah merugikan negara 

mencapai Rp 33,29 miliar. Dalam kurun waktu tiga tahun silam tercatat ada 36,6 

juta serangan kejahatan dalam jaringan. Nilai total kerugian sejak tiga tahun 

terakhir mencapai Rp 33,29 miliar. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi 

Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia, Komisaris Besar Polisi Agung Setya. 

Dalam data Security Threat 2013 juga menyebutkan Indonesia masih tergolong 

rentan serangan para peretas.  

Tempo.co/read/news/2015/08/26/172695105/cyber.crime-lebih-dari-rp-33-m-

melayang-gara-gara-hacker 26 Agustus 2015 Pukul 21.00 WIB. 

 

Akan tetapi dikarenakan penelitian ini terjadi di Provinsi Lampung, maka secara 

tidak langsung Kepolisian Daerah Lampung yang menjadi objek dari peneliti 

sebagai penindak terjadinya kasus cyber crime ialah. Direktorat Reserse Kriminal 

Khusus Subdit II dengan pengembangan kasus yang terjadi Provinsi Lampung di 

bawah naungan Kepolisian Daerah Lampung, yang menangani terjadinya kasus 

kejahatan dunia maya (cyber crime) yang terjadi d Provinsi Lampung. Dengan 

adanya Direkorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung maka seharusnya 

dapat menekan angka kejahatan khususnya kejahatan dunia maya (cyber crime). 

Fakta tersebut dapat tercermin dalam data hasil  pengaduan masyarakat atau Surat 

Laporan Polisi pada tahun 2013 sebanyak 16 kasus, 2014 sebanyak 25 kasus, dan 

2015 sebanyak 31 kasus.  

Sumber: Data Laporan Polisi Ditkrimsus subdit II POLDA LAMPUNG tahun 2016. 
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Bebagai macam kasus cyber crime pengancaman, pembajakan, penipuan, 

pencurian, pelecehan, pemfitnahan, pemalsuan, penyebaran foto-foto dan video 

asusila yang tidak layak untuk yang masih di bawah umur media telekomunikasi 

dan jaringannya yang terdapat di Provinsi Lampung yang mengalami kenaikan 

pada setiap tahunnya, berdasarkan surat Laporan Polisi pada periode Januari 2013 

sampai Desember 2015. Berikut contoh kasus kejahatan dunia maya (cyber crime) 

yang sempat terekam oleh media elektronik pada Provinsi  Lampung. 

1. Kasus ini bermula dari pemberitaan media pelitanusantara.com yang 

menyebutkan Agus Revolusi terlibat dalam pungutan liar di Kota Baru. 

Agus Revolusi merasa nama baiknya dicemarkan lalu melaporkan media 

pelitanusantara.com ke polisi. Sumber : (www.tribunlampung.com diakses 

pada 22 November 2015 Pukul 24.00 wib) 

 

2. Situs Tegar TV diretas. Sejumlah berita dan foto diacak. "Kami terkejut 

karena foto Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, digambar dengan 

tak pantas.Sumber : (www.lampost.com diakses pada 20 Maret 2012 Pukul 

16.00 wib) 

 

3. Sebelumnya dikabarkan, tiga foto tidak senonoh dengan seseorang yang 

diduga mirip sekretaris pribadi Kepala Polda Lampung beredar di situs 

jejaring sosial Facebook. Foto tersebut diketahui telah tersebar sejak 

pertengahan Oktober 2013, diduga melalui akun pribadi pemilik foto. Saat 

ini ketiga foto tersebut sudah tidak dapat diakses.Sumber (Kompas.com 

diakses pada 22 november 2015 pukul 16.00 ) 

 

http://www.tribunlampung.com/
http://www.lampost.com/
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Berdasarkan kasus yang terjadi di Provinsi Lampung, Provinsi Lampung cukup 

rawan terkena dampak dari kejahatan cyber crime, maka sudah seharusnya 

pemeritah lebih memperhatikan dalam menangani pencegahan terjadinya kasus 

cyber crime dengan sangat serius. Dalam permasalahan ini penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang evaluasi kinerja kepolisian dalam penanganan kasus 

cyber crime di Provinsi Lampung dalam melindungi dan meminimalisir terjadinya 

penyalahgunaan teknologi dan informasi  agar kedepannya kasus kejahatan cyber 

crime diharapkan dapat berkurang dan diharapkan pula masyarakat secara umum 

mendapatkan jaminan perlindungan  dan rasa aman. Penelitian ini kemudian 

dituangkan dalam bentuk penelitian. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung 

dalam upaya Penanganan  kasus cyber crime di provinsi Lampung ? 

2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dalam upaya 

penanganan  kasus cyber crime di  Provinsi  Lampung ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,dapat disusun tujuan  

penelitian sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan pelaksanaan kinerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

POLDA Lampung dalam upaya penanganan kasus cyber crime di Provinsi 

Lampung. 

2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja 

Direktorat Reserse Kriminal Khusu POLDA Lampung dalam upaya 

penganangan kasus cyber crime di Provinsi Lampung 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya 

tentang Kinerja Aparatur Publik. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapakan memberikan sumbangan 

pemikiran, serta masukan-masukan kepada Direktorat Reserse Kriminal 

Khusus POLDA Lampung menegenai kinerja aparatur publik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.TinjauanTentang Evaluasi  

Menurut Wirawan (2015:3) evaluasi adalah proses mengumpulkan 

informasi mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dengan 

membandingkannya dengan standar evaluasi. Sedangkan menurut 

Mengginson dalam Mangkunegara (2014:9) mengemukakan bahwa 

evaluasi atau penilaian prestasi adalah penilaian prestasi kerja 

(performance appraisal), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk 

menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya.  

 

Sementara menurut Simanjuntak (2011:107) evaluasi adalah suatu metode 

dan proses penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau 

sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau 

organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih 

dahulu. Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut maka dapat 

disimpulkan evaluasi merupakan suatu proses dalam penilaian yang 

dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan 

dan kinerja organisasi. Selain itu, juga untuk menentukan kebutuhan kerja 
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secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan anggota 

Polisi Republik Indonesia (POLRI) sehingga dapat melaksanakan dan 

menyelesaikan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dalam 

penangan kasus cyber crime yang terjadi di Provinsi Lampung. 

 

2.1.1. Tinjauan Tentang Kinerja 

Menurut Wirawan (2015:5) kinerja merupakan singkatan dari kinetika 

energi kerja / performance. Kinerja adalah Keluaran yang dihasilkan oleh 

fingsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau profesi dalam 

waktu tertentu. Selanjutnya menurut Moeheriono (2014:95) kinerja 

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 

dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu 

organisasi. 

 

Menurut Simanjuntak (2011:1) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil 

atas pelaksanaan tugas tertentu. Keseluruhan kegiatan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja 

individu, kelompok. Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam 

mewujutkan sasaran, tujuan, misi, visi serta organisasi. Pada dasarnya 

pengertian kinerja berkaitan dengan tanggung jawab individu atau 

organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 
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2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2014:16), terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

kinerja yaitu:  

1. Faktor Individu.  

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas 

yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik maka individu tersebut 

memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal 

utama individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi 

dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-

hari dalam mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

individu tenaga kerja, yaitu: 

a) Kemampuan mereka  

b) Motivasi 

c) Dukungan yang diterima  

d) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan  

e) Hubungan mereka dengan organisasi. 

 

2. Faktor Lingkungan Organisasi.  

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai kinerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian 

jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola 

komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang harmonis, iklim kerja yang respek 

dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai.  

 

Menurut Timpledalam Mangkunegara (2014:14) Faktor faktor mempengaruhi 

kinerja terdiri dari dua yaitu: 
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1. Faktor internal faktor yang dihubungkan dengan sifat seseorang. Misalnya, 

Kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan 

seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja 

jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang 

tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. 

2. Faktor eksternal yaitu Faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang 

berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan 

kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. 

 

2.2. Manajemen Kinerja 

Menurut Amstrong dalam Wirawan (2015:99) manajemen kinerja adalah suatu 

proses yang bertujuan meningkatkan kinerja individu, pegawai, kinerja tim, dan 

kemudian meningkatkan kinerja organisasi. Proses manajemen kinerja dilakukan 

bersama manajer dan pegawai.  Sedangkan Menurut Mangkunegara (2014:19) 

manajemen kinerja adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan di komunikasikan 

secara terus-menerus oleh pimpinan kepada karyawan,antara karyawan dengan 

atasannya langsung. 

 

Menurut Ruky dalam Mangkunegara (2014:19) Manajemen kinerja adalah suatu 

bentuk usaha kegiatan atau program yang di prakarsai dan dilaksanakan oleh 

pimpinan organisasi atau perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan 

prestasi karyawan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

manajemen kinerja adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran bagi 
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organisasi, kelompok, dan individu yang digerakan oleh pemimpinnya dengan 

memahami dan mengelola kinerja. 

 

2.3. Pengukuran Kinerja 

Hasil akhir pengukuran kinerja adalah informasi tentang kinerja, apakah kinerja 

individu, kinerja kelompok atau unit dan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Kejelasan informasi tentang hal-hal yang akan diukur baik bagi individu, 

kelompok maupun organisasi secara keseluruhan, haruslah menjadi kesepakatan 

bersama, maka dengan demikian hal itu berpengaruh pada motivasi, sikap dan 

perilaku setiap anggota organisasi, selanjutnya hal tersebut berdampak pada 

kinerja organisasi. Penyebab sukses dan kurang sukses organisasi dalam mencapai 

kinerja di klasifikasikan oleh Bacal dalam Sembiring (2012:83) menjadi dua 

yaitu: 

a. Faktor-faktor individual. 

b. Faktor-faktor sistem. 

 

Faktor-faktor individual adalah semua faktor yang bersumber dari individu 

pegawai termasuk pimpinan. Faktor-faktor sistem yaitu semua faktor yang berada 

dan besumber di luar kendali para pegawai secara individual.Untuk itu, Bacal  

dalam Sembiring (2012:83) mengemukakan langkah-langkah diagnosa atau 

peningkatan kinerja sebagai berikut : 

a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja 

b. Mengenali kekurangan itu dan tingkat keseriusannya 

c. Mengidentifikasikan hal-hal yang memungkinkan menjadi penyebab 

kekuranga,    baik    yang    berhubungan    dengan    sistem    maupun   yang  
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berhubungan dengan itu sendiri. 

d. Mengembangkan rencana tindakan, untuk menanggulangi penyebab 

kekurangan itu 

e. Melaksanakan rencana tindakan tersebut 

 

2.3.1. Tujuan Pengukuran Kinerja  

Tujuan pengukuran kinerja menurut Mahsun dalam Sembiring (2012:85) 

memmpunyai tiga tujuan yaitu : 

a. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokuskan pada tujuan dan 

sasaran program unit kerja. 

b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 

c. Mewujudkan pertanggung jawabakan publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. 

d. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. 

e. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. 

f. Memperbaiki pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan. 

g. Memotivasi pegawai. 

h. Menciptakan akuntabilitas publik.  

 

2.3.2. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja   

Menurut Mahsun (2014:26) terdapat tiga elemen pengukuran kinerja, yaitu : 

a. Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi  

Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai 

sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan oleh organisasi 

publik. Kemudian ditentukan sasaran yaitu tujuan organisasi yang dinyatakan 
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secara eksplisit dengan dibatasi waktu yang jelas kapan sasaran itu akan 

dicapai. Selanjutnya ditentukan strategi pencapaiannnya yang 

menggambarkan bagaimana mencapainya. 

b. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja  

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kerja secara tidak langsung yaitu 

hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran 

kinerja mengacu pada penelitian kinerja secara langsung. Indikator dan 

ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian 

tujuan, sasaran, dan strategi. 

c. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran  

Jika sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka 

pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian 

tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan 

indikator dan ukuran yang telah ditetapkan. 

 

2.3.3. Manfaat  Pengukuran Kinerja 

Mahsun (2014:33) menyatakan bahwa sektor publik tidak bisa lepas dari 

kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk 

mengetahuin seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia 

jasa dan barang-barang publik. Pengukuran kinerja sangat bermanfaat untuk 

membantu kegiatan menajerial keorganisasian. Manfaat pengukuran kinerja 

menurut Mahsun (2014:33-34) baik untuk internal maupun eksternal, antara lain: 

a. Memastikan pemahaman  para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk 

pencapaian kinerja 

b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 
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c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan 

dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. 

d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana 

yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah 

disepakati. 

e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja. 

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

i. Menuju peningkatan yang perlu dilakukan. 

j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.. 

 

2.4. Indikator Kinerja Organisasi  

Indikator Kinerja yang dimaksud oleh Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia (LAN RI) dalam pasolong (2011:177) adalah ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan  (inputs), keluaran 

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dampak (impact). 

 

Menurut Pasolong (2011:178) mengemukakan hal yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan indikator kinerja, yaitu : 

a. Spesifik dan jelas. 

b. Dapat terukur secara objektif. 
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c. Dapat menunjukan pencapaian, keluaran, manfaat, dan dampak. 

d. Harus cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan. 

e. Efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya efisien dan 

efektif. 

 

Dwiyanto dalam Pasolong (2011:50) menjelaskan beberapa indikator yang 

digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:  

1. Produktivitas, yaitu konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat 

efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya 

dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas 

dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office(GAO) 

mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan 

memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang 

diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 

2. Kualitas Layanan, yaitu isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi 

semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. 

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik 

muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 

diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat 

terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.  

 

Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator 

kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia 

secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas 

pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. 
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Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja 

organisasi publik yang mudah atau murah dipergunakan. Kepuasan 

masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. 

 

3. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda prioritas pelayanan, dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan 

antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja 

karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuanorganisasi 

publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutamauntuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan 

ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal 

tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan dan 

tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah 

dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. 

4. Responsibilitas, yaitu apakah pelaksanaan kegitan organisasi publik itu 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai 

dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab 

itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan 

responsivitas. 

5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. 
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Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh 

rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. 

Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk 

melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten 

dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya 

bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik 

atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai 

dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Suatu kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan 

norma yang berkembang dalam masyarakat. 

 

Mahsun (2014:32) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja organisasi sebagai berikut : 

a. Indikator inputs (masukan) meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, 

bahan, kebijakan, waktu dll, dipergunakan untuk melaksanakan program 

dan kegiatan organisasi . Indikator  ini lebih terukur, akan tetapi indikator 

ini tidak akan menunjukan data dan informasi yanga akurat, jika dalam 

proses pengukuran dilakukan sembarangan. 

b. Indikator Proses melaksanakan kegiatan yang didukung oleh sumber daya 

yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu berfungsi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang mana masukan-

masukan yang ada diolah menjadi barang dan jasa sebagai kinerja untuk 

publik. 

c. Indikator Outputs (keluaran) menunjukan hasil kerja apakah berupa barang 

atau berupa jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses. 
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d. Indikator Outcomes (hasil) menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang 

diperoleh dari keluaran suatu kegiatan. 

e. Indikator Benefits (manfaat) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari 

indikator hasil. Manfaat suatu kegiatan baru bisa diketahui dalam jangka 

menengah atau jangka panjang, yang mana hasil tersebut dipergunakan 

secara tepat waktu dan berfungsi penuh. 

f. Indikator Impact (dampak) menggambarkan dampak yang diperoleh dari 

indikator manfaat. 

 

2.5. Tinjauan Tentang Cyber Crime 

 

Menurut Wahib & Labib (2010:153)Di dalam hal ini cyber crime belum 

mempunyai istilah baku maupun secaya yuridis,ada yang menyebutkan dengan 

cybercrime, computercrime, computer related crime. Cyber crime merupakan 

kejahatan yang lahir dari dampak negatif dari perkembangan yang memanfaatkan 

komputer sebagai media yang di dukung oleh sistem telekomunikasi baik itu pada 

jalur telepon, wireless, satelit.  

 

2.5.1.Pengertian Cyber Crime 

Istilah cyber crime di Indonesia dipakai oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagai istilah dalam menangani tindak pidana dunia maya, dalam 

kebutuhan dan penggunaannya 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 
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teknologi informasi dapat dipandang terbelakang. Internet telah menciptakan 

dunia baru yaitu cyberspace yaitu sebuah dunia komunikasi yang berbasis 

komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (langsung dan 

tidak langsung). 

 

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 dapat sepenuhnya 

diatur dan dikontrol oleh hukum. Dalam beberapa literatur, cyber crime sering 

diidentikkan dengan computercrime. Menurut Suhariyanto (2014:11) cyber crime 

ialah tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, serta sistem 

komunnikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau penukaran 

informasi kepada pihak lain. Sedangakan Menurut Mahsun (2012:45) 

menggunakan istilah cyber crime sebagai suatu kejahatan yang memamfaatkan 

komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu jalur 

telepon, wireless sistem. Menurut Safitri dalam Wahid dan Labib (2010:40) 

kejahatan dunia maya 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. 

 

Berdasarkan pengertian ahli maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan dunia maya 

atau cyber crime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer 
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dan jaringan sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan 

kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk 

mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Selain pendapat  pakar 

tersebut, masih banyak pakar yang memberikan pengertian mengenai kejahatan 

siber, dunia maya, cyber crime. Namun sebagian besar belum menetapkan batas-

batas yang jelas antara kejahatan siber dan kejahatan komputer.Di Indonesia 

Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan istilah kejahatan cyber 

crime yang di atur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi 

dan Transakasi Elektronik 

 

2.5.2. Bentuk-bentuk Cyber Crime 

Menurut Suhariyanto (2014: 14) 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 sebagai 

berikut : 

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.  
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3. Dataforgery   

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen 

penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.  

4. Cyber Espionage   

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan 

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. 

6. Offense Against Intelectual Property 

Kejahatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki 

pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web 

page suatu situs milik orang lain secara ilegal,penyiaran suatu infomasi di 

internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. 

7. Infrengments of Privacy 

Kejahatan ini ditunjukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal 

yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukan pada 

ditunjukan terhadap keterangan seseorang pda formulir data pribadi yang 

tersimpan secara computerized, apabila diketahui orang lain akan merugikan 

korban secara materril maupun inmaterril seperti nomor kartu kredit, pin atm. 
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Berdasarkan beberapa literatur yang di jelaskan dalam Wahid dan Labib 

(2010:76) bahwa 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. 

 

2.6. Tinjauan Kewenangan POLRI dalam Penanganan Kasus Cyber Crime 

 

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan  

Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan  

kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga  

tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa  

citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan  

dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu  

negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana  
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kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan  

tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk  

kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk  

bagi kepolisian itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh  

Utomo (2005: 5) dalam bukunya yang berjudul ”Hukum Kepolisian di Indonesia”.   

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri  

dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara  

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,  

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk  

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan  

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,  

pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman  

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini terdapat dalam  

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik  

Indonesia.  

   

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002  

yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan  

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,  

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok  

kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban  

masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman,  

dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok  

kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :  
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1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap  

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.  

2. Menyelengarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan      

kelancaran lalu lintas di jalan.  

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran  

hukum dan peraturan perundang-undangan.  

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.  

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.  

6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman 

swakarsa.   

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai  

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.   

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas 

polisi.   

9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan  

hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani  

oleh  instansi dan atau pihak yang berwenang.  

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam  

lingkup tugas kepolisian, serta  

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   
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Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2  

Tahun 2002 ialah sebagai berikut:  

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;   

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat   

mengganggu ketertiban umum;  

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;  

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa;  

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian;  

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian  

dalam rangka pencegahan;  

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;  

9. Mencari keterangan dan barang bukti;  

10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;   

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam  

  rangka pelayanan masyarakat;  

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan  

  pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Dalam 

bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan 

tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik 

utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka 
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menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara 

pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah 

menetapkan kewenangan sebagai berikut;  

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;  

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan;  

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan;  

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri;  

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

6. Memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi;  

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;  

8. Mengadakan penghentian penyidikan;  

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;   

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang  

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau  

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana;  

11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan  
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12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu  

tindakan penyelidik dan penyidik 

 

2.6.1 Peran POLRI dalam penanganan Kasus Cyber crime 

Penanganan kasus cyber crime di mabes polri berada di Direktorat Tindak 

Pidana Ekonomi Khusus (DIT TIPPID EKSUS) di Subdirektorat V yang 

menangani tindak pidana cyber crime. Tugas pokok dan fungsi satuan 

cyber crime berdasarkan Keputusan Kapolri KEP/54/X/2002 tanggal 17 

oktober 2002 adalah unsur pelaksanaan pada Direktorat Reserse Kriminal 

Khusus Polda Metro Jaya, tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang 

berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi 

elektronik. 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Satuan Cyber Crime 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melaksanakan 

fungsi-fungsinya sebagai berikut: 

1. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi 

elektronik seperti carding, money laundering, pasar modal, pajak, 

perbankan, dll 

2. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan tehnologi 

komunikasi dan informasi meliputi penyadapan telepon, 

penyalahgunaan VoIP, penipuan melalui telepon genggam; 

3. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet seperti 

cyber gambling, cyber terrorism, cyber fraud cyber sex, cyber 
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narcotism, cyber smuggling, cyber attacks on critical infrastructure, 

cyber balckmail, cyber threatening, pencurian data, penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik, dll. 

4. Penyidikan kejahatan komputer: masuk ke system secara ilegal, Ddos 

attack, hacking, tracking, phreacing, membuat dan menyebarkan yang 

bersifat merusak, malicous code all viruses, worm, rabbits, trojan, dll. 

5. Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI), pirated software, rekaman suara, merubah 

tampilan website, dll. 

 

Di Provinsi Lampung sendiri unit khusus untuk penanganan kasus 

kejahatan cyber crime belum ada namun didalam penangannaya di 

limpahkan pada Subdit II Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung. 

Tugas pokok dari subdit II DITRESKRIMSUS POLDA Lampung ialah: 

1. Bertugas melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana 

yang terjadi wilayah Hukum Polda Lampung 

2. Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 

a. Penyelidikan dan Penyidikan 

b. Pemberkasan dan Penyelesaian Berkas perkara sesuai dengan 

ketentuan Administrasi 

c. Penerapan managemen anggaran, penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana. 

3. Penjabaran bidang tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

sebagai berikut: 

a. Tidak Pidana Perbangkan 
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b. Tidak Pidana Pidusia 

c. Tidak Pidana ITE 

d. Tidak Pidana UPAL 

e. Tidak Pidana Pencucian Uang 

f. Tidak Pidana Informasi Publik 

g. Tidak Pidana Telekomunikasi 

 

2.7 KerangkaPikir 

 

Kepolisian daerah Lampung merupakan organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah 

dalam melaksanakan dan menegakkan hukum di wilayah provinsi lampung. 

Untuk melihat sejauhmana keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum dalam 

kasus kejahatan cyber crime oleh Kepolisian daerah  Lampung, maka dilakukan 

penilaian kinerja terhadap pelaksanaan penegakan hukum khususnya kejahatan 

cyber crime. Dalam melakukan penilaian kinerja tersebut digunakan indikator 

kinerja menurut Mahsun (2014:196) yaitu Masukan (Input), Keluaran (Output), 

Proses (Process),Hasil (Outcome) dalam Evaluasi kinerja kepolisian dalam 

penanganan kasus cyber crime. Oleh karena itu, peneliti menggunakan indikator 

tersebut dalam penelitiannya. Indikator-indikator tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Indikator Input meliputi bagaimana kondisi pegawai dan infrastruktur yang di 

butuhkan dalam penangana kasus cyber crime 

b. Indikator Process meliputi peraturan-perundang dan proses manajemen dalam 

prosedur pelaksanaannya. 
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c. Indikator Output meliputi jumlah produk yang dihasilkan dan ketepatan 

dalam memproduksi barang dan jasa. 

d. Indikator Outcome meliputi tingkat kualitas jasa dan produk yang dihasilkan. 

 

Dengan menggunakan model indikator kinerja tersebut dapat dilihat bagaimana 

kinerja Kepolisian daerah Lampung dalam pelaksanaan tindak pidana cyber 

crime. Dan dalam hal ini peneliti pula ingin mendeskripsikan apa saja kendala 

yang di hadapi Kepolisian dalam penanganan kasus cyber crime di Provinsi 

Lampung. Dari kedua Rumusan masalah tersebut maka peneliti dapat melihat 

hasil Kinerja dari Kepolisan daerah Lampung dalam menangani kasus cyber crime 

di Provindi Lampung. Maka untuk lebih mudah memahami inti dari penelitian ini, 

peneliti menggambarkan dalam bentuk bagan kerangka pikir sebagai berikut ini : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016 

 

Kinerja Kepolisian daerah Lampung  Dalam Penanganan 

Kasus Cyber crime 

 

Evaluasi Kinerja : 

a. Indikator Masukan (Input) 

b. Indikator Proses (Process) 

c. Indikator Keluaran (Output) 

d. Indikator Hasil (Outcome) 

Mahsun (2014:32) 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam  

pelaksanaan kinerja Direktorat 

Reserse Kriminal Khusus POLDA 

Lampung dalam upaya penanganan  

kasus cyber crime di  Provinsi  

Lampung 

Hasil Kinerja 

Kepolisian Daerah Lampung Dalam 

Penanganan Kasus Cyber Crime  di 

Provinsi Lampung 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam 

Tresiana (2013:14) memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain keantifikasi 

(pengukuran). Penelitian kualitatif menunjukkan penelitian tentang kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, 

pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Data yang 

dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, cacatan di 

lapangan, foto, atau dokumen pribadi. Penulis menggunakan metode ini dengan 

maksud ingin mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan 

mendalam tentang Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kasus cyber crime di 

Provinsi Lampung. 
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3.2 Fokus Penelitian 

 

Untuk memperjelas pemahaman tentang konsep-konsep penting yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka fokus penelitian ini antara lain : 

1. Mendeskripsikan kinerja Kepolisian dalam penangan kasus cyber crime di 

Provinsi Lampung. Dalam pendeskripsian peneliti menggunakan indikator 

kinerja Menurut Mahsun (2014:196) yang meliputi :  

a. Indikator Masukan (Input) 

Indikator inputs (masukan) meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, 

bahan, kebijakan, waktu dll, dipergunakan untuk melaksanakan program 

dan kegiatan organisasi . Indikator  ini lebih terukur, akan tetapi indikator 

ini tidak akan menunjukan data dan informasi yang akurat, jika dalam 

proses pengukuran dilakukan sembarangan. Dalam penelitian ini hal 

yang akan dilihat adalah :  

- Kondisi pegawai dalam penanganan kasus cyber crime di Provinsi 

Lampung. 

- Kondisi sarana dan prasarana yang ada dalam penanganan kasus cyber 

crime di Provinsi Lampung. 

b. Indikator Proses (Process) 

Indikator Proses melaksanakan kegiatan yang didukung oleh sumber 

daya yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu berfungsi 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasas yang mana 
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masukan-masukan yang ada diolah menjadi barang dan jasa sebagai 

kinerja untuk publik. Dalam penelitian ini hal yang akan dilihat adalah :  

- Menjelaskan prosedur penanganan kasus cyber crime di Provinsi 

Lampung. 

- Menjelaksan ketepatan waktu dalam penanganan kasus cyber crime di 

Provinsi Lampung. 

c. Indikator Keluaran (Output) 

Indikator Outputs (keluaran) menunjukan hasil kerja apakah berupa 

barang atau berupa jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses. 

Dalam penelitian ini hal yang akan dilihat adalah  

- Menjelaskan pencapaian Kepolisian daerah lampung dalam 

penanganan kasus cyber crime di Provinsi Lampung. 

d) Indikator Hasil (Outcomes) 

Indikator Outcomes (hasil) menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang 

diperoleh dari keluaran suatu kegiatan. Dalam penelitian ini hal yang 

akan dilihat adalah :  

- Mengukur tingkat kualitas pelayanan jasa yang dihasilkan dalam 

penanganan kasus cyber crime di Provinsi Lampung. 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Subdit II 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dalam upaya 

penganangan kasus cyber crime di Provinsi Lampung. 
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3.3. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitin melakukan penelitian. Lokasi 

penelitian ini dipilih menurut kriteria-kriteria tertentu. Menurut Moleong 

(2007:128) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti 

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang 

sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data 

penelitian yang akurat. Penelitian ini dilakukan di dalam lingkup wilayah Provinsi 

Lampung yaitu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung Subdit 

II. Yang beralamatkan di Jalan WR Soepratman No. 1 Teluk Betung Bandar 

Lampung Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dipilih sebagai 

lokasi penelitian karena didasarkan pada pertimbangan bahwa organisasi yang 

melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang hukum dalam wilayah Hukum 

Provinsi Lampung khususnya dalam hal penanganan kasus cyber crime 

 

3.4. Informan Penelitian  

 

Menurut Sugiyono (2011:108) Informan adalah orang-orang yang benar-benar 

mengetahui dan atau terlibat langsung dalam fokus permasalahan sehingga 

peneliti dapat merangkum informasi yang penting dalam fokus penelitian. Untuk 

memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang 

representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai 

kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci atau informan 

awal dipilih secara purposive (purposive sampling), sedangkan selanjutnya 

ditentukan dengan cara “snowball sampling” yaitu dipilih secara bergulir sampai 
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menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Informan peneliti dalam melakukan 

wawancara antara lain sebagai berikut: 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran 

atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata 

atau citra. Menurut Loftland dalam Moeleong (2007:157) Sumber data utama 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang 

kesemuanya berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan 

hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data 

primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi 

pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa 

dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan Kinerja Kepolisan 

Provinsi Lampung dalam Penanganan kasus cyber crime. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dari mana 

peneliti akan mendapatkan informasi berupa data-data yang diperlukan 

adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi : 

a. Informan 

Merupakan sumber data primer yang didapat dari orang-orang atau pihak 

yang mengetahui secara baik dan memiliki informasi tentang Evaluasi 

Kinerja Kepolisian Dalam Penganganan Cyber Crime di Provinsi 

Lampung, informan yang dimaksud yaitu : 

 

Tabel 3.1 Informan Terkait Penelitian Evaluasi Kinerja Kepolisian 

Dalam Penganganan Cyber Crime di Provinsi Lampung 

  

No Nama Informan Jabatan Waktu wawancara 

1 AKBP Ferdian Indra Fahmi Kasubdit II Ditreskrimsus 

Polda Lampung 

29 Februari  2017 

2 KOMPOL A.R Rambe Hakim 

S.Kom 

Kanit II Ditreskrimsus 

Polda Lampung 

29 Februari  2017 

3 AKP Mutia Sari H S.H Panit II Ditreskrimsus 

Polda Lampung 

29 Februari  2017 

4 Berinisial ( RE ) Masyarakat Lampung 

Pelapor kasus cyber crime 

3 Maret 2017 

5 Berinisial ( HW ) Masyarakat Lampung 

Pelapor kasus cyber crime 

3 Maret 2017 

6 Berinisial ( J G ) Masyarakat Lampung 

Pelapor kasus cyber crime 

3 Maret 2017 

 
Sumber : diolah oleh peneliti 2017 

 

3. Dokumen-dokumen 

Merupakan sumber data sekunder yang didapati dari dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Kepolisian Dalam Penganganan Cyber 

Crime di Provinsi Lampung. 
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Tabel 3.2 Dokumen Terkait Penelitian Evaluasi Kinerja Kepolisian 

Dalam Penganganan Cyber Crime di Provinsi Lampung 

 

NO Dokumentasi Sumber 

1 Peraturan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah 

Lampung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara 

Penerbitan SP2HP Dilingkungan Ditreskrimsus 

Kepolisian Daerah Lampung 

Polda Lampung 

2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Polda Lampung 

3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

Website Internet 

4 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dilingkungan 

Kepolisian Daerah 

Polda Lampung 

5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 

Manjemen Penyidikan 

Website Internet 

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2016 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab 

permasalahan penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penealitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari informan penelitian yang lebih 

mendalam. Menurut Easterberg dalam Sugiono (2011:231) wawancara yaitu 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Dalam 

penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai 

informan kunci. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui Kinerja 
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kepolisian Provinsi Lampung khususnya direktorat kriminal khusus dalam 

penanganan kasus cyber crime d provinsi lampung 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiono (2011:231) Dokumen merupakan cacatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitataif. Teknik dokumentasi dalam 

penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berupa data-data tertulis, arsip 

maupun gambar yang berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Kepolisian Provinsi 

Lampung sebagai organisasi yang bergerak dalam penanganan kasus cyber crime 

di Provinsi Lampung. Berikut tabel dokumentasi terkait penelitian : 

Tabel 3.3 Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian 

 

No Dokumentasi Substansi 

1 Peraturan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah 

Lampung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata 

Cara Penerbitan SP2HP Dilingkungan 

Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Lampung 

Pedoman Tentang Tata 

Cara Penerbitan SP2HP 

Ditreskrim Polda Lampung 

2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Pedoman Tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

Pedoman 

TentangPenanggulangan 

Kejahatan pada Dunia 

Maya 

4 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dilingkungan 

Kepolisian Daerah 

Pedoman Tentang 

Pembentukan Susunan 

Organisasi Kepolisian 

Daerah 

5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 

Manjemen Penyidikan 

Pedoman Tentang Tata 

Cara Penyidikan 

Sumber : diolah oleh peneliti 2016 
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3. Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan 

secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan 

dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Menurut Nasution 

dalam Sugiyono (2011:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan, yaitu di 

lingkungan kepolisian Provinsi Lampung khususnya direktorat kriminal khusus 

Polda Lampung. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Sugiyono (2011:244) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 
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Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk 

memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian 

tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  Batasan yang diberikan dalam 

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  Dalam 

penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks 

naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan juga dapat diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil 

penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah 

difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan 

mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan 
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relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah 

yang ada. 

 

Berikut ini adalah gambar dari analisis data model interaktif menurut Miles dan 

Huberman. Gambar tersebut akan memberikan gambaran bahwa dalam 

melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan 

pengambilan data,  proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai 

data yang ditemukan sudah jenuh. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Analisis Data Model  Interaktif 

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:244) 

 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.  Menurut 

Moleong (2007:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data 

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehigga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan 

Penyajian Data Pengumpulan Data 

Penarikan Kesimpulan ReduksiData 
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pembuktian oleh peneliti pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti. 

Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, 

yaitu:  

a. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainya.  

Menurut Denzin dalam Moleong (2007:330)  Triangulasi sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode 

meliputi pengecekan beberapa tekhnik pengumpulan data, dan sumber 

data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Adapun triangulasi yang 

peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber. 

Tabel 3.4 Tabel contoh triangulasi Sumber 

No Topik Sumber 1 

AKBP FERDYAN INDRA 

FAHMI 

Sumber 2 

KOMPOL A.R Hakim 

Rambe, S.KOM 

1 TUGAS SUBDIT  II 

DITRESKRIMSUS 

POLDA LAMPUNG 

Dalam hal ini Subdit II 

Ditreskrimsus memiliki tugas 

dalam melaksanakan 

penyidikan dan penyelidikan 

tindak pidana cyber crime 

dan perbankan mulai dari 

tahap penerimaan laporan 

dari masyarakat sampai 

berkas P 21 ( kejaksaan ) 

kemudian pembuatan laporan 

kegitan penyelidikan dan 

penyidikan secara periodik 

Tugas Subdit II 

melaksanakan penyidikan 

dan penyelidikan tindak 

pidana khusus seperti 

tindak pidana cyber crime 

yang berkaitan dengan uu 

no 19 tahun 2016 tentang 

informasi  transaksi 

elektronik  dan 

memberikan hasil laporan 

pelaksanaan tugas 

 KESIMPULAN Tugas Subdit II Ditreskrimsus ialah melaksanakan 

penyidikan dan penyelidikan tindak pidana khusus seperti 

cyber crime dan perbankan, dari penerimaan laporan dari 

masyarakat sampai akhir berkas ke kejaksaan untuk 

dipersidangkan dan membut laporan secara periodik  

 



45 

 

b.Triangulasi Teknik 

 

Triangulasi Teknik untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi,dokumentasi 

atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kreadibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau dengan yang lain. Begitu 

halnya juga pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang kongkrit dan jelas 

peneliti menguji kreadibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh dari 

wawancara dokumentasi dan observasi yang sudah dilakuakan oleh peneliti. 

Untuk contoh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 3.5: Tabel contoh Triangulasi Teknika 

Fokus 

Penelitian 
Indikator 

 Sumber Data  

Interview Dokumentasi Observasi 

1.Masukan 

(Input) 

a.Sumber 

Daya 

Manusia 

 

b. Sarana 

Dan 

Prasarana 

-SDM Kepolisian 

daerah Lampung 

berjalan dengan 

baik. pegawai-

pegawai tersebut 

berasal dari 

sekolah 

Kepolisian baik 

diri SPN 

Lampung 

maupun dari 

Akademi 

Kepolisian yang 

di distribusikan 

secara langsung 

ke dalam Daerah 

/ POLDA, oleh 

sebab itu para 

pegawai dirasa 

memiliki 

kompetensi 

dalam hal 

- Undang-

undang Nomor 

2 Tahun 2002 

tentang 

Kepolisian 

Negara 

Republik  

Indonesia 

 

- Peratura 

Kapolri No 22 

Tahun 2010 

tentang 

Susunan 

Organisasi dan 

Tata kerja di 

lingkungan 

kepolisian 

daerah. 

 

- Dokumentasi 

foto pelatihan 

pegawai 

Direktorat 

- Terdapat bagan 

struktur organisasi 

Yang dimiliki 

kepolisian daerah 

lampung 

Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus 

Subdit II yang 

menerangkan 

mengenai gelar 

para pegawai,  

- mengenai sarana 

dan prasarana 

terlihat pada 

gedung Direktorat 

Reserse Kriminal 

Khusus yang 

memiliki, ruang 

rapat, terdapat 7 

unit komputer, 3 

unit laptop   3 unit 

printer.sedangkan 

peralatan canggih 

untuk penanganan 
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Fokus 

Penelitian 
Indikator 

 Sumber Data  

Interview Dokumentasi Observasi 

pengetahuan dan 

pengalaman 

dalam 

pemberkasan dan 

penyidikan  

Namun pada 

kenyataanya 

kompetensi yang 

baik dirasa tidak 

cukup optimal 

dalam menunjang 

kinerja kepolisian 

dikarenakan 

jumlah pegawai 

yang kurang dan 

kompetensi yang 

dimiliki kurang 

sesuai dengan  

kejahatan dunia 

maya dalam 

Kinerja 

kepolisian dalam 

penanganan 

kasus cybercrime 

 

reserse  

Kriminal 

Khusus Polda 

Lampung 

Subdit II 

 

- Dokumentasi 

foto Sarana dan 

Prasarana 

Direktorat 

reserse  

Kriminal 

Khusus Subdit 

II Polda 

lampung. 

 

kasus cyber crime 

belum ada 

 

 

2. Teknik Pemeriksa Keteralihan Data 

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.  Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau 

mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

3. Teknik Kebergantungan Data 

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian 

yang nonkualitatif.  Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 
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tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. 

Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitynya, dan untuk mengecek apakah 

hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya 

dengan pembimbing. 

4. Kepastian Data 

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada 

tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan 

yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses. penelitian serta hasil 

penelitiannya. Hal ini yang peneliti akan lakukakan untuk menguji kepastian 

ini adalah dengan melakukan seminar terbuka dengan mengundang teman 

sejawat, dosen pembimbing, serta dosen pembahas. Berdasarkan tekhnik 

keabsahan data di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa. Semua 

teknik keabsahan data pada dasarnya sangat penting dan memungkinkan 

semua harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam hal ini penulis akan lebih 

menggunakan teknik keabsahan data dengan menekankan pada teknik derajat 

kepercayaan, karena dalam penelitian ini penulis ingin menemuan data-data 

yang valid dan dapat dibuktikan kevalidannya. Sehingga penelitian ini dapat 

dipercaya keabsahannya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1. Profil POLDA Lampung 

4.1.1.Visi Polda Lampung 

Bertekad mewujudkan Provinsi Lampung menjadi wilayah yang lebih aman dan 

tertib dengan budaya profesionalisme yang akan diwujudkan dalam bentuk 

ketertiban lalu lintas penurunan angka kriminalitas dan pendekatan budaya dalam 

menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. 

 

4.1.2.  Misi Polda Lampung 

1. Polda Lampung dan jajarannya bertekad untuk selalu profesional dan 

proposional dalam menjalankan tugasnya dengan mengedepankan 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta selalu 

menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga Polri dapat menjadi mitra yang 

dipercaya dan dekat denganMasyarakat. 

2. Memberi rasa aman dengan upaya yang keras menyelesaikan secaratuntas 

perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi yang tentunya akan 

memberikan kontibusi positif dalam menekankan laju kriminalitas di wilayah 

Provinsi Lampung. 
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3. Menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dengan kedisiplinan masing-

masing anggota polri, baik dalam dinas maupun kehidupan individu. 

 

4.1.3.  Struktur Organisasi Polda Lampung 

Adapun struktur organisasi polda lampung adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah 

Lampung 

Sumber : Diolah peneliti 2017 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan unsur 

pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas 

menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang 

bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda 

(Wakapolda). 

 

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Polda 

sendiri memiliki tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe 

A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda d Indonesia, yaitu Polda Metro 

Jaya.sedangkan Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi 

berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira 

tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. 

 

4.2 Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung 

 

Di dalam pelaksanaan kinerjanya kepolisian Negara Republik Indonesia daerah 

Lampung memiliki unsur pelaksanaan tugas yaitu Direktorat reserse Kriminal 

Khusus (Ditreskrimsus Polda Lampung) berikut Struktur Organisasi beserta Visi 

dan Misi Ditreskrimsus Polda Lampung: 

 

4.2.1 Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda  

Lampung 

 

Berdasarkan data dari peneliti yang didapatkan pada lokasi penelitian, mengenai 

struktur organisasi Ditreskrimsus Polda Lampung adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Stuktur organisasi ditreskrimsus Polda Lampung 

Sumber: Ditreskrimsus Polda Lampung 2017 
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B. Misi 

1. Menyelenggarakan penyelidikan tindak Pidana dalam upaya 

menanggulangi kejahatan tindak pidana kasus. 

2. Mengembangkan sistem dan metode pelaksanaan penyelidikan tindak 

pidana dalam rangka penegakan hukum. 

3. Membina dan menerapkan fungsi forensik dan identifikasi Kepolisian 

dalam rangka mengembangkan kemampuan penyidikan tindak pidana 

secara ilmiah. 

4. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan oprasional termasuk 

pembinaan tehnis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh PPNS. 

5. Mengintensifkan kerja sama kepolisian antara fungsi Reskrimsus Polda.   

6. Membangun dan meningkatkan kemampuan profesional Penyelidikan 

Tindak pidana / kejahatan tradisional maupun kejahatan baru. 

7. Membangun dan melengkapi sarana dan alat penyelidikan tindak pidana 

Tradisional maupun kejahatan baru. 

 

4.3  Profil SUBDIT II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung 

4.3.1 Struktur Organisasi SUBDIT II Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

Polda Lampung 

 

Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung memiliki komposisi struktur pegawai 

yang terjabarkan di bawah ini: 
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Gambar 4.3 Stuktur organisasi SUBDIT II ditreskrimsus Polda Lampung 

Sumber: Ditreskrimsus Polda Lampung 2017 

 

4.3.2 Visi dan Misi SUBDIT II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda 

Lampung 

 

Di dalam pelaksanaan kinerjanya unsur pelaksanaan tugas Subdit II Direktorat 

reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus Polda Lampung) memiliki 2 Unit yaitu 

tindak pidana perbangkan dan cyber crime, berikut Visi dan Misi Subdit II 

Ditreskrimsus Polda Lampung: 

a. Visi 

Mampu memberikan dukungan oprasional polri, khususnya dukungan dalam 

proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbangkan, uang Palsu, 

money laundring, jaminan fidusia dan kejahatan dunia maya kepada 

masyarakat. 
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b. Misi 

1) Melaksanakan Penegakan hukum tidak pidana perbangkan, uang Palsu, 

money laundring, jaminan fidusia dan kejahatan dunia maya kepada 

masyarakat. 

2) Mengembangkan kapabilitas dan akuntabilitas dalam penanggulangan 

kejahatan bidang perbangkan, uang Palsu, money laundring, jaminan 

fidusia dan kejahatan dunia maya kepada masyarakat. 

3) Membina kerjasama yang relevan dalam penanggulangan kejahatan bidang 

perbangkan, uang Palsu, money laundring, jaminan fidusia dan kejahatan 

dunia maya kepada masyarakat. 

4) Nilai-nilai Subdit II Ditreskrimsus: integritas, Berani, Jujur, Bertanggung 

jawab, Dapat dipercaya. 

 

4.3.3 Tugas Unit II SUBDIT II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda 

Lampung 

 

Bapak AKBP Ferdyan Indra Fahmi, S.IK mengatakan bahwa: 

“Subdit II Perbangkan - cyber crime memiliki tugas untuk melaksanakan 

tindak pidana perbangkan dan cyber crime dalam mengelola penyelidikan 

dan penyidikan segala urusan operasional tindak pidana khusus seperti 

kasus perbangkan dan cyber crime, mulai dari tahap penerimaan laporan 

polisi sampai berkas perkara selesai lalu pembuatan laporan kegiatan 

penyelidikan dan penyidikan secara periodik. (hasil wawancara tanggal 29 

Februari 2017). 

 

Hal yang senda juga dikatakan oleh bapak KOMPOL A.R Hakim Rambe, S.KOM 

selaku kepala Unit II Ditreskrimsus Polda Lampung yang menyatakan bahwa : 

‘Tugas  Unit II yaitu melaksanakan tindak pidana khusus seperti cyber 

crime di daerah Lampung, mengurus segala urusan yang berkaitan dengan 

Undang-Undang No 11 tahun 2008 dulunya setelah di revisi sekarang 

Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi transaksi Elektronik 
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dan memberikan hasil laporan dalam pelaksanaan tugasnya. (hasil 

wawancara tanggal 29 Februari 2017). 
 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tugas pokok dari 

Unit II Subdit II perbangkan dan  cyber crime melakukan penanganan kasus 

tindak pidana cyber crime yang terjadi di daerah Lampung 

 



92 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kinerja 

Kepolisian dalam penanganan cyber crime adalah sebagai berikut : 

1. Pada deskripsi mengenai kinerja kepolisian dalam penanganan cyber crime 

adalah sebagai berikut : 

a. Pada indikator masukan (input), pada SDM dalam pelaksanan kegiatan 

penyelesaian tindak pidana cyber crime di Provinsi Lampung dapat 

disimpulkan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pegawai 

yang ada minim dengan kemampuan khusus ITE. Akan tetapi kepolisian 

di beri pelatihan pemahaman tentang kasus cyber crime. Sehingga 

kepolisian daerah Lampung memerlukan saksi ITE, dalam proses 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cyber crime  dan pada sarana 

dan prasarana, juga dinilai belum memadai dengan melihat kondisi yang 

serba minim yang dimiliki Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung. 

b. Mengenai indikator proses (process), aktivitas kerja Subdit II 

Ditreskrimsus Polda Lampung dalam penangana kasus cyber crime sudah 

berjalan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan olek kapolri No 14 

tahun 2012 tentang manajemen penyidikan dan Undang-Undang no 16 
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tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik yang 

berlaku,namun di dalam prosesnya belum berjalan dengan optimal hal ini 

dibuktikan dengan masih terdapatnya kendala yang ada pada saat proses 

penanganan kasus cyber crime. Kendala - kendala tersebut seperti 

kurangnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana, yang dijelaskan pada 

indikator masukan (input) mengingat kejahatan cyber crime 

menggunakan alat alat / teknologi yang canggih. Dan pelaku bukan orang 

awan dalam melakukan tindak pidana tersebut. 

c. Berdasarkan penelitian mengenai indikator keluaran (output), dapat 

dinilai belum optimal dalam menjalankan kinerjanya. Terdapat 72 kasus 

yang ditangani, dari 75 kasus tindak pidana cyber crime yang terselesikan 

38%, dan yang masih dalam penyelidikan dan penyidikan 61% kasus jika 

dilihat dari peresntase kasus yang terselesaikan bisa dikatakan kurang 

memuaskan dan perlu di pertimbangkan pula dari sumber daya manusia 

dan sarana dan prasarana yang serba minim pada indikator masukan. 

d. Untuk indikator hasil (outcome), kinerja Ditreskrimsus Polda Lampung 

belum bisa dikatakan belum optimal dikarenakan tidak semua kasus 

dapat dimediasi dan adanya beberapa kasus belum terselesaikan karena 

adanya beberapa kendala. Seperti Domisili terlapor tidak berada di 

Provinsi Lampung dan setelah di selidiki alamat terlapor yang fiktif, 

sehingga pihak kepolisian sulit melacak keberadaan terlapor, dan 

menghambat kinerja kepolisian, pada tahap penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana cyber crime. 
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2. Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja 

kepolisian dalam penanganan cyber crime di Provinsi Lampung dapat ditari 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pegawai dengan keterampilan ITE masih minim dan Sarana dan 

Prasarana yang kurang memadai, seperti : laboratorium cyber crime, dan 

alat penunjang lainnya. 

b. Domisili terlapor / tersangka yang berada di Luar Provinsi Lampung dan 

sulit di lacak keberadaannya.Setelah dilacak ternyata alamat dari terlapor 

yang fiktif, sehingga menghambat kepolisian dalam penangann kasus 

tersebut. 

 

6.1 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan beberapa saran yang dapat 

direkomendasikan oleh peneliti antara lain : 

1. Hendaknya kepolisian melaksanakan penambahan SDM pada Ditreskrimsus 

Polda Lampung serta disesuaikan mengenai kompetensi yang sangat 

dibutuhkan dalam menunjang kegiatan penyidikan dikarenakan dalam 

penindakan kejahatan cyber crime diperlukan keahlian yang sangat khusus. 

2. Sebaiknya Polda Lampung mengajukan usulan anggaran kepada Pihak Mabes 

Polri / Pemerintah terkait dalam pemenuhan sarana dan pra sarana yang 

dibutuhkan dalam penanganan kasus cyber crime, agar penyelidiakan dan 

penyidikan dapat ditangani dengan cepat. 

 



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku: 

Mahsun, Mohamad. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPEE.Yogyakarta 

Mangkunegara,A.A.Anwar Prabu.2014. Evaluasi Kinerja SDM. PT Refika 

Aditama: Bandung. 

Maskun, 2014.Kejahatan Siber Cybercrime Suatu Pengantar. Kencana Prenada 

Media Group: Jakarat. 

Moeheriono, 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. PT Raja Grafindo 

Persada: Jakarta 

Moloeng,Lexy.J. 2007. Metodelogi Penelitian Kulitatif.PT Remaja 

Rosdakarya:Bandung 

Pasolong, Harbani.2011.Teori Administrasi Publik.Alfabeta: Bandung 

Sembiring, Masana. 2012. Budaya & Kinerja Organisasi. Fokusmedia: Bandung 

Simanjuntak, J Payaman.2011.Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta. 

Sugiyono.2011. Metode penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D. 

Alfabeta:Bandung 

Suhariyanto, Budi. 2014. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime). PT 

Raja Grafindo Persada: Jakarta 

Tresiana,Novita. 2013.Metode Penelitian Kualitatif.Lembaga Penelitian 

Universitas Lampung:Bandar Lampung 

Wahid & Labib.2010.Kejahatan Mayatara. PT Refika Aditama:Bandung 

Wirawan.2015.Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Salemba Empat: Jakarta 



Sumber Lain: 

https://apjii.or.id/downfile/file/PROFILPENGGUNAINTERNETINDONESIA2014

.pdf (diakses pada 24 Januari 2016 Pukul 20.00 WIB) 

Tempo.co/read/news/2015/08/26/172695105/cybercrime-lebih-dari-rp-33-m-

melayang-gara-gara-hacker diakses pada 26 Agustus 2015 Pukul 21.00 WIB). 

 
Data Laporan Polisi Ditkrimsus subdit II POLDA LAMPUNG tahun 2016 

www.tribunlampung.com(diakses pada 22 November 2015 Pukul 24.00 WIB)  

www.lampost.com(diakses pada 20 Maret 2012 Pukul 16.00 WIB)  

www.kompas.com(diakses pada 20 Juni 2015 Pukul 15.00 WIB)  

 

Sumber Undang-undang& Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transakasi 

Elektronik 

Peraturan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Lampung Nomor 01 Tahun 2014 

Tentang Tata Cara Penerbitan SP2HP Dilingkungan Ditreskrimsus 

Kepolisian Daerah Lampung 

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dilingkungan Kepolisian Daerah 

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Manjemen Penyidikan 

https://apjii.or.id/downfile/file/PROFILPENGGUNAINTERNETINDONESIA2014.pdf%20(di
https://apjii.or.id/downfile/file/PROFILPENGGUNAINTERNETINDONESIA2014.pdf%20(di
http://www.tribunlampung.com/
http://www.lampost.com/
http://www.kompas.com/

