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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN 

KEJAHATAN DOXING 

(Studi pada Polda Metro Jaya) 

 

 

Oleh 

 

ALYFIA SYAVIRA 

 

 

Doxing atau doxxing merupakan penyebaran informasi mengenai data pribadi 

seseorang atau kelompok yang dilakukan secara daring tanpa persetujuan pihak 

yang bersangkutan. Perbuatan mengenai doxing diatur dalam pasal 26 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Permasalahan yang akan dibahas adalah, bagaimana upaya perlindungan hukum 

terhadap korban kejahatan doxing dan apa faktor penghambat dalam upaya 

perlindungan korban kejahatan doxing. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, 

metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan 

studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. 

Narasumber penelitian terdiri dari dua (2) anggota Ditreskrimsus Polda Metro 

Jaya, satu (1) anggota perwakilan Southest Asian Freedom of Expression Network 

(SAFEnet), dan dua (2) Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap korban 

kejahatan doxing dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Perlindungan hukum secara 

preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan cara mewujudkan polisi siber. 

Beberapa penyelenggara sosial media juga telah melakukan upaya preventif 

dengan cara membuat auto take down untuk konten-konten yang tidak sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada. Upaya preventif lainnya juga 

muncul dari masyarakat itu sendiri, salah satu bentuk upaya preventif dari 

masyarakat adalah dengan cara bijak dalam menggunakan sosial media. 

Sementara  perlindungan hukum secara  represif berupa sanksi pidana telah  diatur  

 



 
 

 
 

Alyfia Syavira 

dalam pasal 95A Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan. (2) Dalam upaya perlindungan terhadap korban kejahatan doxing, 

ditemukan lima aspek yang menghambat upaya penegakan hukum dalam 

perlindungan terhadap korban kejahatan doxing, yang diantaranya terdapat empat 

aspek utama yaitu: 1) Faktor Hukum, pengaturan hukum berupa perundang-

undangan atau peraturan terkait dengan kejahatan doxing saat ini masih minim, 

sehingga menimbulkan celah dan ketidakpastian dalam penanganan kasus 

kejahatan doxing; (2) Faktor Aparat Penegak Hukum, masih banyak aparat 

penegak hukum yang belum siap dalam menangani kasus kejahatan doxing; (3) 

Faktor Masyarakat, saat ini masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk 

tidak melaporkan kejahatan doxing yang dialaminya karena berbagai faktor yang 

ada; dan (4) Faktor Sarana dan Fasilitas, saat ini sarana dan fasilitas yang canggih 

belum tersebar secara merata ke penjuru negeri, akibat belum meratanya sarana 

dan fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, hal ini menjadi hambatan 

demi keberlangsungan terhadap perlindungan hukum. 

 

Saran yang penulis berikan ialah, (1) masyarakat diharapkan untuk lebih bijaksana 

lagi dalam menggunakan internet, khususnya dalam penggunaan sosial media, dan 

masyarakat juga diimbau untuk sadar akan pentingnya suatu data pribadi. Lalu 

yang terakhir, (2) pemerintah diharapkan untuk melakukan pemerataan sarana dan 

fasilitas pendukung, serta mengoptimalisasi regulasi yang sudah ada mengenai 

kejahatan doxing. 

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kejahatan Doxing 
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MOTTO 

 

Barang siapa menginginkan kebahagian dunia, maka tuntutlah ilmu dan barang 

siapa yang ingin kebahagian akhirat, tuntutlah ilmu dan barangsiapa yang 

menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. 

(Al Bukhari dan Muslim) 

 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 

(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruqutni) 

 

“Masa depan tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini” 

(Mahatma Gandhi) 

 

Jadilah singa walau hanya satu hari daripada seribu tahun hanya menjadi domba 

(Bambang Soesatyo) 
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I. PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Internet memiliki perkembangan yang cukup pesat terutama pada bidang 

teknologi dan informasi yang seakan akan tidak ada habisnya. Sehingga, banyak 

perubahan yang terjadi saat ini. Mulai dari informasi, komunikasi hingga 

perangkat yang bisa digunakan. Kehadiran internet saat ini telah membuka awal 

yang baru dalam kehidupan manusia dan menjadi sebuah ruang pertukaran 

informasi dan sebagai alat komunikasi yang menjajikan. Sebuah percepatan 

penyebaran serta pertukaran ilmu yang dapat diakses oleh jutaan orang diseluruh 

dunia. Internet dapat menunjukan kepada kita ruang baru yang bernama 

cyberspace.1 

Pengembangan internet pada awalnya digunakan untuk kebutuhan riset militer, 

namun untuk sekarang perkembangan pada internet memiliki cakupannya lebih 

luas lagi. Teknologi dan informasi memiliki banyak manfaat untuk kehidupan saat 

ini, apabila kita dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dengan 

baik, kita bisa mengerjakan berbagai macam hal dalam hitungan menit.2 

Masyarakat saat ini dapat dengan mudah mengakses internet. Salah satu bentuk 

kemudahan yang timbul berkat kehadiran internet ialah dengan munculnya sosial 

                                                             
1 Agus Raharjo, (2002), Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan 

Berteknologi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 4 
2 I Gede AB Wiranata, Yeni Agustin, (2017), Etika dan Teknologi Informasi, (Bandar 

Lampung: Zam-Zam Tower), hlm. 15 



2 

 

 
 

media. Sosial media merupakan sebuah media yang ditujukan untuk kegiatan 

bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya, yang dapat diakses melalui internet 

tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya sosial media, masyarakat menjadi 

sangat mudah untuk dapat mengakses berbagai macam informasi melalui internet. 

Namun kemudahan ini sebenarnya dapat menyebabkan suatu masalah baru yaitu 

dapat terjadinya kejahatan cyber crime.3 Cyber crime adalah kejahatan berbasis 

digitial dengan cara mengakses terhadap suatu transmisi data dengan cara ilegal. 

4Dengan kata lain, kejahatan siber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu 

sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. 

Sasaran kejahatan siber ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet. 

Kejahatan yang disebabkan oleh kemudahan seseorang dalam mengakses internet 

biasa disebut dengan Cyber crime. Istilah pada cyber crime merujuk kepada 

sebuah aktivitas kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan internet 

sebagai alat bantu dalam menjalankan aksi kriminal. Contoh kejahatan yang 

termasuk ke dalam cyber crime antara lain adalah cyber stalking, cyber 

bullying dan juga doxing. Doxing merupakan bentuk dari cyber bullying dan 

merupakan tindak lanjutan dari cyber stalking dimana informasi pribadi tentang 

seseorang dicari dan disebarkan, sehingga melanggar privasi mereka dan 

berdampak terhadap pelecehan lebih lanjut.5 

                                                             
3 Anang Sugeng Cahyono, (2016), Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial 

Masyarakat di Indonesia, Jurnal Unita, hlm. 2 
4 Supanto, (2016),Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan 

Antisipasinya dengan Penal Policy, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 5, hlm. 2 
5 Lisa Bei Li, (2018), Data Privacy in the Cyber Age: Recommendations for Regulating Doxing 

and Swatting, Federal Communication Law Journal, Vol 70, hlm. 2 
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Doxing saat ini sering didefinisikan sebagai penyebaran data pribadi yang 

dilakukan secara sengaja di medial sosial tentang informasi pribadi seseorang 

tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Ada beberapa kategori informasi 

publik yang bisa mengungkapkan rahasia pribadi seseorang. Hal ini tertuang 

dalam Pasal 17 huruf H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik yang meliputi:  

a. Detail mengenai keadaan anggota keluarga; 

b. Detail mengenai kesehatan fisik maupun psikis seseorang; 

c. Detail mengenai keuangan/aset seseorang; 

d. Detail mengenai intelektualitas/kemampuan seseorang; 

e. Detail menyangkut pendidikan formal/non-formal seseorang; 

 

Kategori di atas merupakan unsur-unsur yang dapat dikategorikan dalam 

kejahatan doxing. Hal ini biasanya dapat menyebabkan identitas seseorang bisa 

terungkap di muka publik. Komnas HAM menyebut bahwa doxing merupakan 

salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di ranah digital 

karena doxing dapat menyebaban pelecehan secara online maupun offline.6 

Doxing pada dasarnya dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Pada kasus 

yang sering terjadi, doxing dilakukan dengan tujuan untuk meneror seseorang. 

Misal saja seperti oknum debt collector yang melakukan hal ini dengan sengaja 

dengan tujuan untuk mempermalukan nasabahnya di muka publik dan membuat 

efek jera agar nasabah tersebut segera melunaskan hutang-hutangnya. Hal-hal 

seperti ini tentu bisa dilakukan dengan sangat mudah karena difasilitasi dengan 

teknologi terbaru dan juga karena mudahnya seseorang dalam mendapatkan akses 

                                                             
6 Yopi Makdori, 2020, Komnas HAM: Doxing Termasuk Pelanggaran HAM Digital, 

https://m.liputan6.com/news/read/4357829/komnas-ham-doxing-termasuk-pelanggaran-ham-

digital, diakses tanggal 21 November 2021 pukul 19:18 WIB 

https://m.liputan6.com/news/read/4357829/komnas-ham-doxing-termasuk-pelanggaran-ham-digital
https://m.liputan6.com/news/read/4357829/komnas-ham-doxing-termasuk-pelanggaran-ham-digital
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internet sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan, mengumpulkan dan 

menyebarkan informasi pribadi. Doxing juga biasa digunakan untuk menunjukkan 

kemarahan seseorang dengan berbagai macam tujuan dan mengesampingkan 

keadaan yang ada.  

David Doughlas membedakan doxing dengan pemerasan, pencemaran nama baik, 

dan gosip. Menurutnya, doxing tidak dilakukan dengan imbalan, melainkan sering 

dilakukan karena beberapa hal seperti bosan, cemburu, rasa ingin mengintimidasi, 

aksi protes, ataupun sebuah aksi untuk mengungkapkan sebuah kesalahan yang 

ada.7 

Doxing merupakan kejahatan yang sudah sering terjadi di Indonesia, namun masih 

banyak orang awam yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi pelaku 

ataupun telah menjadi korban dari tindak pidana doxing itu sendiri. Setiap 

tahunnya korban dari kejahatan doxing ini terus meningkat. Menurut data yang 

dikutip oleh Safenet korban dari tindak pidana doxing 56% berprofesi sebagai 

jurnalis 22% aktifis, dan 22% sisanya merupakan warga sipil.8  

Profesi jurnalis merupakan profesi yang sering dijadikan sasaran empuk oleh para 

pelaku doxing karena pekerjaan mereka memiliki resiko yang lebih tinggi. Hal ini 

ditunjukkan bahwasanya doxing sudah digunakan oleh oknum untuk melakukan 

teror kepada para korbannya. Siapapun bisa menjadi korban dari tindak pidana 

                                                             
7 David, Douglas M. (2016) “Doxing: A Conceptual Analysis.” Ethics and Information 

Technology, Volume 18, hlm. 5 
8 Abul Hasan Banimal, Damar Juniarto, Ika Ningtyas (2020), Peningkatan Serangan Doxing 

dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia, diakses di https://id.safenet.or.id/wp-

content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf 
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doxing, namun para pekerja seperti jurnalis, aktivis, dan pemeriksa fakta lapangan 

adalah pihak-pihak yang cukup rentan untuk mendapat serangan doxing.9 

Pelaku penyerangan doxing di sosial media biasanya tidak hanya tertuju kepada 

korban, melainkan juga terhadap kerabat bahkan keluarga korban. Banyak dari 

pelaku melakukan penyebaran data pribadi korban serta keluarganya dengan 

tujuan mengintimidasi korbannya. Oleh karena itu, kecemasan korban akan lebih 

meningkat karena takut akan keselamatan diri mereka serta keluarganya. Hal-hal 

seperti ini biasa digunakan untuk menunjukkan amarah seseorang dengan 

berbagai macam tujuan dengan mengesampingkan keadaan yang ada.10 

Meningkatnya jumlah kejahatan doxing dari tahun ke tahun dan dampaknya yang 

cukup luas, maka ada hal yang perlu diperhatikan yaitu perlindungan hukum 

terhadap korban-korban akibat dari kejahatan doxing itu sendiri. Doxing 

merupakan kegiatan yang mengusik hak atas privasi yang dimiliki setiap individu. 

Pada dasarnya setiap orang memiliki hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh orang 

lain, hal ini menunjukan bahwa privasi merupakan hak esensial yang harus 

dimiliki oleh setiap orang. Secara eksplisit hak atas privasi belum dijelaskan di 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, 

hak atas privasi secara implisit terkandung di dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 

NRI 1945 yang berbunyi:  

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan  hak asasi” 

                                                             
9 ibid. 
10 Sayid Muhammad Rifqi Naufal, (2021), Doxing Phenomenon in Indonesia: Waiting for 

Privacy Settings, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 

Volume  4(3), hlm. 3 
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 Maka dari itu perlindungan data pribadi juga diperlukan sebagai bagian dari 

tindakan preventif guna mencegah meningkatnya korban dari kejahatan doxing. 

Warga negara memerlukan kebijakan pasti dalam menghadapi kemajuan 

teknologi dan informasi seperti di era sekarang ini. Salam satu hal yang 

diperlukan dalam setiap pembentukan kebijakan mengenai teknologi informasi 

adalah perlindungan hak atas privasi warga negara yang perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan. Hukum dapat berfungsi sebagai alat pembaharuan dalam 

masyarakat, sehingga pemerintah dapat menggunakan teori ini sebagai dasar 

untuk membentuk dan/atau memasukkan pengaturan yang spesifik mengenai 

perlindungan terhadap masalah doxing.  

Doxing, yang umumnya dilakukan oleh anonim dan terjadi dalam cyberspace. 

Sehingga dalam pengaturannya mengacu kepada ketentuan di dalam cyber law 

yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE). Peraturan ini dibuat secara khusus untuk mengatur mengenai kejahatan 

cyber serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pengguna 

teknologi informasi, agar media komunikasi dapat bertumbuh dengan maksimal. 

Ketentuan yang mengatur tentang kejahatan doxing terdapat pada Pasal 26 Ayat 

(1) UU ITE yang berbunyi:   

a. Ayat 1: “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang 

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan 

Orang yang bersangkutan.”   

b. dan ayat (2) yang berbunyi: “setiap orang yang dilanggar haknya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas 

kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”  
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Selain dalam UU ITE mempublikasikan data pribadi dapat dikenakan pidana 

dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:  

“setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” 

 

Kasus doxing sudah mulai lumrah terjadi di negara kita, Indonesia. Contoh kasus 

doxing salah satunya adalah yang terjadi pada bulan September tahun 2020 lalu, 

seorang wartawan dari Liputan6.com, Cakrayuri Nuralam menjadi sasaran doxing 

dari seseorang di internet setelah dirinya mengunggah tulisan artikel ulasan fakta 

mengenai seorang cucu dari Bachtaroeddin yang merupakan pendiri Partai 

Komunis Indonesia di Sumatera Barat, Arteria Dahlan. Arteria Dahlan merupakan 

seorang politikus dari PDI Perjuangan. Lalu pada tanggal 11 September 2020, 

satu hari setelah korban mengunggah artikel hasil  tulisannya Cakrayuri langsung 

mendapat serangan doxing.11  

Sebuah akun anonim yang membagikan data-data pribadi korban di beberapa 

akun sosial media, salah satunya adalah Instagram dan Telegram. Dalam akun 

tersebut berisikan foto pribadi jurnalis yang diambil tanpa izin, dan foto tersebut 

diedit sedemikian rupa hingga menyerupai animasi, lalu digunakan oleh pelaku 

untuk memojokkan korban. Awalnya Liputan6com melaporkan kejadian doxing 

terhadap salah satu jurnalisya ke Komnas HAM pada 15 September 2020, lalu 

melanjutkan pelaporan kepada pihak kepolisian dengan nomer laporan: 

LP/5604/IX/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 21 September 2020, lalu pihak 

                                                             
11 Liputan6.com, (2020), Pernyataan Liputan6.com soal Doxing Jurnalis Cakrayuri Nuralam, 

https://m.liputan6.com/news/read/4354423/pernyataan-liputan6com-soal-doxing-jurnalis-

cakrayuri-nuralam, Diakses pada 18 Oktober 2020 pukul 14:15 WIB 

https://m.liputan6.com/news/read/4354423/pernyataan-liputan6com-soal-doxing-jurnalis-cakrayuri-nuralam
https://m.liputan6.com/news/read/4354423/pernyataan-liputan6com-soal-doxing-jurnalis-cakrayuri-nuralam
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Polda Metro Jaya akan menyelidiki lebih lanjut. Kejadian tersebut membuat 

kekecewaan yang besar khususnya terhadap kawan jurnalis. Liputan6com 

mengecam keras tindakan teror yang ditujukan kepada jurnalis melalui doxing.12  

Kasus doxing lain juga menimpa mahasiswa Universitas Gajah Mada bernama 

Azhar Jusardi Putra atau biasa yang disapa Jusardi. Jusardi menjadi target 

kejahatan doxing melalui poster ‘wanted’ yang disebarkan oleh akun anonim 

melalui sosial media. Jusari difitnah sebagai provokator kerusuhan pada demo 

yang dilakukan di gedung DPRD Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2020.13  

Berawal dari akun anonim pada twitter dengan username @demoanarki yang 

mengunggah foto jusardi dengan disertai penjelasan mengenai nama lengkap, 

jurusan, nomor induk mahasiswa, hingga asal daerah korban, serta diikuti oleh 

kalimat provokasi yang bertujuan untuk mengancam korban. Lalu kemudian 

unggahan tersebut memiliki retweet yang cukup banyak, dan salah satu akun 

@NCI4NKRI juga melakukan retweet, sehingga makin banyak orang umum yang 

dapat mengetahuinya. Tidak hanya di twitter, unggahan tersebut akhirnya 

merambah ke sosial media lain yaitu Instagram. Akun instagram dengan username 

@sewordoofficial juga meneruskan postingan yang ada di twitter.14 

Terdapat beberapa dampak yang menimpa Jusardi. Diantaranya adala 

terganggunya aktivitas harian seperti dalam kegiatan belajar dikampus. Lalu, tidak 

hanya Jusardi, teman, kerabat, bahkan hingga orang tua korban juga terkena 

                                                             
12 ibid 
13 Nasywa Nur Athiyya, Fahmi Aryo Majid, Yeni Yuliati, Nabila Kusuma Winahyu. (2020). 

Cyber Torture: Siap UGM atas Doxing yang Menimpa Mahasiswa. Diunduh dari 

https://www.balairungpress.com/2020/11/cyber-torture-sikap-ugm-atas-doxing-yang-menimpa-

mahasiswa/ pada tanggal 17 Oktober 2021 pukul 18.3 WIB 
14 ibid 

https://www.balairungpress.com/2020/11/cyber-torture-sikap-ugm-atas-doxing-yang-menimpa-mahasiswa/
https://www.balairungpress.com/2020/11/cyber-torture-sikap-ugm-atas-doxing-yang-menimpa-mahasiswa/
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dampak akibat serangan doxing yang menimpa Jusardi. Timbul caci maki kepada 

korban dari orang-orang sekitar yang percaya dengan hoaks yang sudah tersebar 

di sosial media. 

Berdasarkan ringkasan kasus-kasus di atas, banyak sekali dampak yang timbul 

akibat dari kejahatan doxing. Salah satunya adalah dapat menganggu kesehatan 

mental korbannya. Doxing dapat menimbulkan berbagai macam dampak seperti 

rasa malu untuk hadir dari publik, takut mendapatkan diskriminasi, mengalami 

cyberstalking dan physical stalking, mengalami pencurian identitas, rusaknya 

reputasi personal maupun profesional, menurunnya kepercayaan diri, hingga 

menimbulkan kecemasan berlebih atau anxiety. Anxiety dapat menganggu 

penderitanya dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Tingkat 

kecemasan pada korban biasanya akan terjadi selama konten masih ditampilkan 

secara online. 15 

Kasus-kasus seperti ini biasanya membuat tingkat kecemasan pada diri korban 

semakin buruk, sehingga dapat berpotensi ke masalah mental lebih lanjut, bahkan 

dapat menyebabkan hasrat ingin bunuh diri pada diri korban meningkat. Oleh 

karena itu keberadaan hukum yang mengatur mengenai doxing dirasa sangat 

penting.  

Upaya perlindungan terhadap korban doxing dapat dilakukan dengan penggunaan 

pendekatan kebijakan baik penal maupun non-penal. Terkait hal tersebut, Sudarto 

mengatakan bahwa untuk mengatasi dampak negatif dalam perkembangan 

                                                             
15 Chen, Mengtong; Anne, Shann Yue Cheung; Ko, Ling Chan;. (2019). Doxing: What 

Adolescents Look for and Their Intentions. Int J Environ Res Public Health. hlm. 3 
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masyarakat atau modernisasi hukum pidana harus dilibatkan, maka hendaklah 

upaya ini dilihat sebagai unsur dari langkah pembangunan nasional.16 

Upaya yang dilakukan oleh LPSK dalam menangani kasus doxing juga sangat 

dibutuhkan bagi korban. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa setiap saksi atau korban berhak 

mendapatkan perlindungan atas keluarganya, hingga harta bendanya, dan korban 

dapat memilih serta menentukan perlindungan keamanan untuk dirinya sendiri.  

LPSK juga memberikan bentuk perlindungan terhadap korban dari kejahatan 

doxing adalah dengan menyediakan safehouse, memberikan konsultasi psikologis, 

Hal ini diperlukan sebab doxing atau serangan digital sejenis bisa meninggalkan 

trauma kepada para korbannya. Selain itu LPSK, juga perlu memfasilitasi hal-hal 

terkait dengan lembaga-lembaga yang mengerti tentang isu keamanan digital. 

Perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana doxing ini dianggap sangat 

perlu. Karena selain menghukum pelaku dari kejahatan cyber agar dapat 

menimbulkan efek jera, korban pun juga perlu mendapatkan perlindungan karena 

seperti yang diketahui bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam 

kejahatan doxing itu sendiri. Kerugian akibat tindak pidana bisa dialami oleh 

korban maupun pihak lain seperti keluarga, kerabat, dll yang ada hubungannya 

dengan korban.  

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana doxing, karena disamping 

dapat mengurangi penderitaan yang dialami korban, upaya perlindungan ditujukan 

                                                             
16 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (1981), hlm. 104, sebagaimana dimuat di dalam Barda 

Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep 

KUHP Baru, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 6. 
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untuk mencegah bertambahnya korban akibat kejahatan, sehingga hal ini 

diharapkan dapat menurunkan angka kriminalitas. Untuk itu penulis ingin 

menganalisis lebih dalam mengenai sejauh mana bentuk perlindungan hukum 

pidana terhadap korban tindak pidana doxing, dan apa saja faktor yang 

menghambat dalam upaya perlindungan terhadap korban kejahatan doxing.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara 

jelas dari sudut hukum pidana dan untuk mengetahui secara jelas, penulis akan 

melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul 

"Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Doxing  (Studi 

pada Polda Metro Jaya)" 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: 

a. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan  

doxing?  

b. Apa faktor penghambat dalam upaya perlindungan korban kejahatan doxing? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini meliputi ruang lingkup subtansi, waktu, dan tempat penelitian. 

Ruang lingkup substansi terkait pada hukum pidana, sementara objek penelitian 

mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan doxing. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau 
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Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan dan waktu penelitian akan dilaksankan pada 

tahun 2021-2022 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kejahatan doxing. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya 

perlindungan korban kejahatan doxing. 

2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu: 

A. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan untuk dapat 

digunakan dalam penelitian khususnya dalam lingkup hukum pidana 

mengenai kejahatan doxing.  

B. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat 

umumnya, khususnya untuk akademisi dan mahasiswa sebagai 

pengembangan dari hukum pidana dan nasional. Hasil dari penelitan ini 

diharapkan sebagai referensi para praktisi penegak hukum dalam melakukan 

penegakan kejahatan pada dunia maya, serta untuk mewujudkan tujuan 

hukum yang dicita-citakan.  
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah kerangka berfikir yang berisi pendapat, teori, tesis, 

mengenai kasus atau permasalahan (Problem) yang menjadi bahan perbandingan, 

pegangan teoritis. Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau penelitian 

ilmiah, khususnya penelitian hukum.17 Setiap penelitian di dalamnya juga harus 

disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori hukum bisa digunakan untuk 

menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum yang sesuai untuk menjawab 

permasalahan yang ada dalam penelitian hukum. 

1. Teori Perlindungan Korban 

Negara melalui lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan 

perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus kejahatan tertuang dalam 

pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban yang berbunyi:  

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib 

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan 

undang-undang ini.” 

 

Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut 

Philipus M Hadjon dengan bukunya yang berjudul Pelindungan Hukum Bagi 

Rakyat Indonesia, saat ini di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara 

khusus mengenai upaya perlindungan hukum secara preventif. Dalam bukunya, 

Philipus M Hadjon juga lebih menitikberatkan kepada upaya perlindungan hukum 

                                                             
17 Soerjono Soekanto, (1986), Pengantar Hukum, (Bandung: UI Press Alumni). hlm.124.   
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secara represif, seperti perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini 

menunjukan bahwa perlindungan hukum biasanya baru diberikan ketika sudah 

terjadi masalah atau sengketa, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh 

Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan 

teori lain yang membahas mengenai perlindungan hukum serta sarana 

perlindungan hukum yang bersifat represif. 

Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita secara 

jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertujuan untuk 

memuaskan ego diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hukum dan 

hak asasi para korbannya, mereka dapat berbentuk sebagai individu atau 

kelompok, ataupun berbentuk pemerintahan atau badan swasta.18 

Menurut Arif Gosita, Korban mempunyai hak-hak sebagai berikut :  

1. Mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya;  

2. Menolak restitusi apabila diperlukan untuk kepentingan pelaku (tidak mau 

diberi restitusi karena tidak memerlukannya);  

3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya apabila terdapat 

korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;  

4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi (apabila diperlukan);  

5. Mendapat hak yang menjadi miliknya kembali;  

6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan 

menjadi saksi;  

7. Mendapatkan bantuan dari advokat;  

8. Dapat menggunakan upaya hukum. 

 

Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah 

segala upaya pemebuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa 

aman kepada korban maupun saksi yang wajib diberikan oleh LPSK atau lembaga 

lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan 

                                                             
18 Arif Gosita, (1993), Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan, (Jakarta: PT. Buana 

Ilmu), hal. 63. 
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merupakan bagian dari bentuk perlindungan kepada masyarakat, dan diwujudkan 

dalam beberapa bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, 

pelayanan medis dan bantuan hukum. 

Menurut Muladi, ada beberapa alasan mengapa korban perlu dilindungi, 

diantaranya: 

1. Kelompok masyarakat sudah dianggap sebagai suatu wujud kepercayaan, 

dimana kepercayaan itu terbentuk melalui norma-norma yang sudah tercipta di 

masyarakat, dan diwujudkan dengan adanya lembaga-lembaga seperti 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain. Apabila terjadi suatu kejahatan 

terhadap korban, berarti terdapat kendala mengenai kepercayaan yang sudah 

tercipta, sehingga pengaturan hukum yang ada merupakan sarana pengendalian 

sistem kepercayaan masyarakat; 

2. Adanya solidaritas sosial, negara dikatakan memonopoli semua reaksi sosial 

yang timbul terhadap kejahatan serta negara juga melarang tindakan-tindakan 

yang bersifat main hakim sendiri. Sehingga apabila timbul korban kejahatan 

maka negara diwajibkan untuk memperhatikannya; 

3. Dalam upaya perlindungan korban, hal ini biasanya dikaitkan dengan salah satu 

tujuan dari pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan adanya 

penyelesaian konflik, maka akan memulihkan keseimbangan dan rasa damai 

dalam masyarakat.19 

 

Korban kejahatan menjadi penting untuk dilindungi karena korban telah 

mengalami kerugian material, traumatik, bahkan kehilangan kepercayan terhadap 

masyarakat di sekelilingnya. Kondisi tersebut akan menimbulkan rasa takut akan 

menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan, rasa curiga terhadaoa orang lain, 

depresi berkepanjangan, gelisah di dalam masyarakat, dan lain sebagainya.20 

 

 

                                                             
19 Muladi, (1997), Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia Politi dan Sistem Peradilan 

Pidana, (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm. 172 
20 John Kenedi, (2020), Perlindungan Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 

hlm.73  
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2. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Sebuah sistem hukum memiliki mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya 

aturan-aturan secara adil dan tegas. Sistem hukum pun memiliki manfaat untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang ada di masyarakat. Bekerjanya 

sebuah sistem hukum merupakan bentuk dari penegakan hukum.21 Bahwa 

penegakan hukum adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh negara 

dalam mewujudkan bentuk perlindungan terhadap warga negaranya. Hal ini 

berarti sesuatu yang berkaitan dengan hukum merupakan masalah penting untuk 

diselesaikan seperti halnya dengan tindak pidana. Apabila penegakan hukum 

tercapai maka akan terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan 

tentram. 

 

Berkaitan dengan penegakan hukum, salah satu ahli hukum Barda Namawi Arief 

berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses menegakan nilai-nilai 

kebenaran dan juga nilai keadilan. Hal ini berarti dipercaya oleh masyarakat 

bahwa penegak hukum berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan nilai-nilai 

kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.  

 

Lebih lanjut, Barda Namawi Arief menyatakan bahwa usaha penyelesaian 

kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha 

penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum 

pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement 

policy).22  

                                                             
21 Barda Namawi Arief, (2011), Pembaharuan Hukum Pidana dalam Persepktif Kajian 

Perbandingan, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 3 
22 Barda Namawi Arief, (2008), Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan 

Kejahatan, (Jakarta: Kencana), hlm. 23 
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Barda Namawi Arief juga berpendapat bahwa terdapat dua tahap penegakan 

hukum pidana, antara lain yaitu:  

a. Tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan 

legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi, atau biasa disebut penegakan 

hukum pidana in abstracto; 

b. Tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat 

penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi, 

atau biasa disebut penegakan hukum pidana in concreto.23 

 

Suatu penegakan hukum di dalamnya terdapat faktor yang mendukung dan 

menghambat terhadap suatu proses yang ada. Pada permasalahan kedua dalam 

penelitian ini yaitu mengenai apa saja faktor yang penghambat dalam upaya 

perlindungan terhadap korban kejahatan doxing, hal ini dapat dijawab 

menggunakan teori yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 

Soekanto, yaitu: 

a) Faktor Hukum; Pada praktik penyelenggaraan hukum yang ada di 

lapangan diantara beberapa waktu pasti terjadi pertentangan antara 

kepastian hukum dan keadilan. Hal seperti ini dapat terjadi dikarenakan 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif; 

b) Faktor Penegakan Hukum; Dalam faktor ini kepribadian petugas penegak 

hukum memegang peranan penting, apabila mentalitas suatu penegak 

hukum sudah sesuai, maka faktor penegakan hukum dapat terlaksana 

dengan baik; 

c) Faktor sarana atau Fasilitas Pendukung; Faktor sarana atau fasilitas 

pendukung mencakup software maupun hardware; 

                                                             
23 Barda Namawi Arief, (2005), Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 13 
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d) Faktor Masyarakat; penegakan hukum ada karena dibuat oleh masyarakat 

dan untuk masyarakatnya itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan 

kedaiaman di dalam masyarakat. 

e) Faktor Kebudayaan; Kebudayaang memiliki pernana yang cukup penting 

dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Budaya bertujuan untuk 

mengatur agar manusia dapat mengetahui bagaimana seharusnya mereka 

menjalani hidup seperti bertindak, berbuat, serta dalam menentukan 

sikapnya apabila mereka hendak berhubungan dengan masyakarat lain.24 

 

Proses penegakan hukum yang akuntabel adalah salah suatu upaya pelaksanaan 

penegakan hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada 

bangsa dan negara. Kehadiran kepastian hukum juga berkaitan dengan 

kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Proses penegakan 

hukum pidana yang ada tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan teori, aturan, 

dan harapan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan menciptakan keadilan, 

kepastian, dan kemanfaatan. Namun dalam hal ini dapat terjadi suatu intervensi, 

maupun terjadi karena adanya dampak buruk dari pihak atau oknum yang tidak 

memprioritaskan sebuah integritas terhadap proses penegakan hukum, sehingga 

berdampak buruk terhadap penegakan hukum yang dilakukan. Hal ini juga 

berimbas pada nilai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum 

berkurang dan hal ini menciderai nilai dari penegakan hukum yang dicita-citakan. 

 

 

 

 

                                                             
24 Soerjono Soekanto, (2004), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan 

kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 42 
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2. Konseptual 

Konseptual adalah deretan berbagai konsep yang menjadi fokus utama dalam 

menjalankan penelitian.25 Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman 

dalam melaksakan penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai 

pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian. Batasan pengertian dari 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis, merupakan aktivitas yang mencetuskan sejumlah kegiatan seperti 

menjelaskan, membedakan, memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali 

menurut kriteria tertentu.26 

b. Perlindungan Hukum adalah upaya memberikan perlindungan terhadap hak 

asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan hal itu diberikan 

kepada masyarakat agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. 

Hukum dapat difungsikan untuk memanifestasikan perlindungan yang 

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan 

antisipatif.27 

c. Korban adalah orang-orang baik secara individu maupun kelompok yang 

telah mendapatkan kerugian, baik kerugian fisik atau mental, emosional, 

ekonomi atau gangguan krusial lainnya yang dapat menganggu terhadap 

hak-hak yang fundamental melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana 

di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.28 

                                                             
25 Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta:Rineka Cipta), hlm. 103 
26 Koentjaraningrat, (2001), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 45 
27 Satjipto Rahardjo, (2000), Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 53 
28 Muladi, (2005), HAM dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Refika Aditama), 

hlm. 18 
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d. Kejahatan Doxing adalah kejahatan berbasis internet dengan mengumpulkan 

data pribadi seseorang lalu data tersebut dibagikan di sosial media tanpa 

persetujuan pihak yang bersangkutan, sehingga melanggar privasi mereka 

dan berdampak terhadap pelecehan lebih lanjut.29 

E. Sistematika Penulisan 

Proposal ini dibuat dengan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) 

bab yang dikategorikan sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang Latar 

Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan 

penelitian mengenai konsep perlindungan hukum antara lain berisi tentang 

pengertian kejahatan doxing, jenis-jenis kejahatan doxing, dasar hukum kejahatan 

doxing, pengertian korban tindak pidana, pengertian perlindungan korban, dan 

juga bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban. 

 

 

 

 

                                                             
29 Lisa Bei Li, (2018), Data Privacy in the Cyber Age: Recommendations for Regulating 

Doxing and Swatting, Federal Communication Law Journal, Vol 70, Hlm 318 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi rencana dan prosedur penelitian apa saja yang akan digunakan oleh 

penulis untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang ada 

pada skripsi ini, antara lain yaitu: mengenai pendekatan masalah, sumber-sumber 

data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data, pengelolahan data, serta 

analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan berupa penyajian dan pembahasan data yang telah 

didapat oleh peneliti dari menjalankan proses penelitian, terdiri dari upaya 

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana doxing serta faktor-faktor apa 

saja yang menjadi penghambat terhadap korban kejahatan doxing. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini sebagai penutup dari skripsi ini, yang bersisi kesimpulan dan saran-saran 

yang diberikan oleh peneliti. Pengertian yang ada pada bab ini adalah inti dari 

pernyataan umum dari keseluruhan pembahasan dan permsalahan yang sudah 

dibahas oleh peneliti di bab sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka 

peneliti membuat saran-saran terkait dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Kejahatan Doxing 

1. Pengertian Kejahatan Doxing 

Doxing adalah bentuk dari cyberbullying dimana informasi pribadi tentang 

seseorang dicari dan disebarkan, sehingga melanggar privasi mereka dan 

berdampak terhadap pelecehan lebih lanjut.30 Para pelaku doxing umumnya 

memakai identitas anonim dalam menjalankan aksinya. Saat ini doxing sering 

didefinisikan sebagai penyebaran data pribadi yang dilakukan secara sengaja di 

medial sosial tentang informasi pribadi seseorang.31 Pengertian doxing menurut 

para ahli: 

a) Roney Matthews 

Matthews memberikan definisi doxing sebagai kegiatan yang 

mempublikasikan informasi individu (tanpa persetujuannya) di internet untuk 

menjadi konsumsi publik, dengan tujuan untuk menyebabkan rasa malu, 

menprovokasi penghinaan, yang dilakukan dengan cara tertentu untuk 

mengancam privasi korban dan juga kerabat korban (teman, anggota 

keluarga, dll.)32  

                                                             
30 Mengtong Chen, Anne Shann Yue Cheung, and Ko Ling Chan, (2019), “Doxing: What 

Adolescents Look for and Their Intentions” Int J Environ Res Public Health, hlm. 3 
31 Sayid Muhammad Rifqi Naufal, (2021), Doxing Phenomenon in Indonesia: Waiting for 

Privacy Settings, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 

Volume  4(3), hlm. 3 
32 Roney Matthews (2017) “A Study of Doxing, its Security Implications and Mitigation 

Strategies for Organizations”. hlm. 1 
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b) David M. Douglas 

Dalam tulisannya David Douglas menjelaskan bahwa doxing sering 

digunakan sebagai alat untuk 'penguntitan dunia maya' (cyberstalking), 

dengan tujuan untuk menggali informasi karena informasi tersebut mungkin 

akan dirilis kembali dalam konteks yang berbeda, dimana akan menyebabkan 

korbannya yang berakal sehat cemas akan hidupnya33.  

c) Lisa Bei Li 

Doxing adalah saat informasi pribadi seseorang yang besifat privat disebarkan 

melalui Internet tanpa persetujuannya.34  

d) Peter Synder 

Doxing adalah serangan dimana informasi pribadi korban disebarkan kepada 

publik melalui media daring. Peter menyatakan bahwa, serangan doxing ini 

merupakan salah satu bentuk pelecehan daring. 

Secara umum, doxing dapat dijelaskan sebagai tindakan berbasis internet dengan 

mengumpulkan data pribadi seseorang lalu menyebarkannya di media sosial 

(cyber space) tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, dan memiliki maksud 

serta tujuan tertentu. 

2. Sejarah Tindak Pidana Doxing 

Menurut Honan tahun 2004, Istilah doxing berasal dari ungkapan dropping dox 

atau ‘mengumpulkan dokumen' terhadap informasi seseorang, yang merupakan 

bentuk balas dendam pada tahun 1990-an yang menjadi budaya hacking dan 

                                                             
33 David, Douglas M. (2016) “Doxing: A Conceptual Analysis.” Ethics and Information 

Technology, Volume 18, hlm. 3 
34 Lisa Bei Li, (2018), Data Privacy in the Cyber Age: Recommendations for Regulating 

Doxing and Swatting, Federal Communication Law Journal, Vol 70, hlm. 2 
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dilakukan dengan mengungkap identitas seseorang. Istilah doxing ini sudah cukup 

menonjol untuk dimasukkan dalam kamus formal. Misalnya, dalam Oxford 

British and World English Dictionary mendefinisikan doxing mencari dan 

membagikan informasi pribadi atau identitas tentang (suatu individu) di Internet, 

dengan niat jahat (Kamus Oxford 2015). Seperti yang disarankan oleh definisi 

Oxford, doxing tidak harus dimotivasi oleh kebencian. 35 

3. Jenis-Jenis Kejahatan Doxing 

Dalam perkembangannya kejahatan doxing berkaitan erat dengan: deanonimisasi, 

penargetan, dan delegitimasi. 

1) Deanomimisasi adalah doxing yang dilakukan dengan mengungkapkan 

identitas seseorang orang atau beberapa orang yang sebelumnya tidak pernah 

disebutkan nama aslinya (anonim) atau mereka yang biasanya dikenal dengan 

nama samaran (pseudonim). Contohnya adalah terungkapnya identitas akun 

bernama @igotsaf yang diketahui bernama asli safa. 

2) Penargetan adalah doxing yang dilakukan untuk mengetahui informasi 

spesifik tentang keberadaan posisi lokasi seseorang secara fisik dengan 

menunjukkan lokasi keberadaannya. Pelaku doxing biasanya akan 

membagikan lokasi GPS rumah atau kantor korban. Doxing jenis ini biasanya 

akan membuat korban menjadi rentan terhadap serangan langsung. 

3) Delegitimasi adalah doxing yang dilakukan dengan cara membagikan 

informasi pribadi seseorang dengan berbagai maksud dan tujuan seperti 

merusak kredibilitas korban, reputasi, bahkan sampai berniat untuk merusak 

karakter korbannya. Doxing jenis ini dilakukan guna untuk mempermalukan 

dan menganggu korbannya. Salah satu contohnya adalah dengan mengungkap 

rahasia yang sifatnya sangat pribadi atau bahkan membuka preferensi seksual 

korbannya.36 

 

4. Dasar Hukum Kejahatan Doxing 

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai doxing sudah ada namun belum dibuat 

secara khusus. Dalam kasus doxing umumnya korban yang mengalaminya dapat 

                                                             
35 David, Douglas M. (2016) “Doxing: A Conceptual Analysis.” Ethics and Information 

Technology, Volume 18, hlm. 3 
36 Abu Hasan Banimal, Damar Juniarto, Ika Ningtyas (2020), Peningkatan Serangan Doxing 

dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia, diakses di https://id.safenet.or.id/wp-

content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf 
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dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) pada hal ini diatur dalam pasal 26 dan pelaku dapat dijerat 

dengan pasal 46 dan 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), namun selain terdapat pada UU ITE, ada 

instrumen lain yang mengatur tentang tindak pidana doxing antara lain: 

a)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) 

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana 

dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasikan beberapa perbuatan yang dilarang 

(unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan doxing pada tiap-tiap 

pasalnya sebagai berikut : 

i. Pasal 26 Ayat 1 “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang 

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan 

Orang yang bersangkutan”  

ii. Pasal 27 Ayat 3 dengan unsur tindak pidana: mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik. (Terkait dengan tindak pidana doxing yang 

berbentuk cyber harrasment).  

iii. Pasal 27 Ayat 4 dengan unsur tindak pidana :mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau 

pengancaman. (Terkait dengan tindak pidana doxing yang berbentuk cyber 

stalking).  

iv. Pasal 28 Ayat 2 dengan unsur tindak pidana : menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, 

dan antargolongan (SARA). ( Terkait dengan tindak pidana doxing yang 

berbentuk cyber harrasment).  

v. Pasal 29 dengan unsur tindak pidana : mengirimkan informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau 
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menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. (Terkait dengan tindak 

pidana doxing yang berbentuk cyber stalking).  

 

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 

Selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE), perbuatan doxing juga telah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

2013, salah satu pasal yang mengatur tentang perbuatan doxing ini terdapat dalam 

pasal 95A yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data 

Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (3) dan Data Pribadi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua 

puluh lima juta rupiah).” 

 

B. Pengertian Korban Tindak Pidana 

1. Definisi Korban Tindak Pidana Secara Umum 

Korban tidak hanya meliputi sebuah individu atau perorangan, tetapi korban bisa 

juga merupakan sekelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Bahkan 

dalam kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari wujud lain. Hal seperti itu 

dapat kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Di dalam 

pembahasan ini, jenis korban itu tidak termasuk di dalamnya. Mengenai 

pengertian atau definisi korban, beberapa ahli atau konvensi telah memberikan 

pengertian mengenai korban tindak pidana sebagai berikut: 
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1) Arief Gosita 

Arief Gosita menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang menderita 

baik secara jasmani dan rohani yang disebabkan oleh tindakan orang lain 

yang mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan tersebut 

merupakan hak asasi orang lain yang dirugikan.37 

2) Bambang Waluyo 

Dalam bukunya yang berjudul Victimolgi Perlindungan Korban dan Saksi, 

Banbang Waluyu menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mendapatkan 

penderitaan fisik dan mental, mengalami kerugian harta benda, atau bahkan 

hingga menimbulkan kematian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana dan lainnya.38 

3) Muladi 

Korban adalah orang-orang yang baik secara individu atau kolektif telah 

mengalami kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, 

kerugian ekonomi, atau gangguan yang sesungguhnya terhadap hak-

haknya.39. 

Mengacu kepada beberapa pengertian korban yang ada diatas, dapat dilihat bahwa 

korban pada dasarnya tidak hanya individu atau kelompok yang secara langsung 

mengalami kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya. Apabila 

dilihat lebih luas lagi, didalamnya terdapat anggota keluarga atau tanggungan 

langsung dari korban seperti anak serta istri serta orang-orang yang mengalami 

kerugian ketika harus membantu korban dalam menyelesaikan penderitaannya 

                                                             
37 Arief Gosita, (1993), Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika, Presindo), hlm. 63. 
38 Bambang Waluyo, Op.cit, hIm.9. hlm. 108. 
39 Muladi, (2005), HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Refika 

Aditama), hlm. 105 
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atau mencegah viktimisasi. Kerugian yang dialami korban harus diperhitungkan 

secara jelas, tidak hanya dihitung dari berapa total kerugian karena menjadi 

korban, tetapi juga kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan 

karenanya. 

Ilmu victimologi mempunyai tujuannya sendiri. Selain mengajak setiap orang 

untuk dapat melihat dari sudut pandang posisi korban, ilmu victimologi juga 

memilih-milih jenis korban hingga menculah berbagai jenis korban,yaitu sebagai 

berikut: 

1) Nonparticipating victims, yaitu dimana seseorang yang tidak peduli 

terhadap upaya penanggulangan kejahatan; 

2) Latent victims, yaitu seseorang yang mempunyai sifat atau karakter tertentu 

sehingga karenanya dapat menjerumuskan dirinya sebagai korban; 

3) Procative victims, seseorang yang secara sadar mendorong dirinya untuk 

dapat menjadi korban; 

4) Participating victims, seseorang yang sebenarnya tidak membuat kesalahan 

tersebut, namun karena sikap yang mereka tunjukan biasanya justru akan 

mendorong bahwa dirinyalah yang menjadi korban; 

5) False victims, kesalahan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, lalu dari 

kesalahan tersebut membuat dirinya menjadi korban.40 

 

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban. Bahwa "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan 

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 

pidana" 

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa "Korban adalah orang perseorangan atau 

kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun 

                                                             
40 Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, (2007), Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan Antara Norma Dan Realita, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hIm. 49 
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emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau 

perampasan asan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya". 

Berdasarkan uraian yang ada di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut 

definisi yuridis memiliki beberapa perbedaan pengertian. Namun penulis hanya 

memakai 1 (satu) dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan diatas, yaitu 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

 

C. Tinjauan Hukum Perlindungan Korban 

1. Pengertian Perlindungan Korban 

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, Perlindungan merupakan segala usaha dalam pemenuhan hak dan 

memberikan bantuan untuk menciptakan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban 

yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksis dan Korban atau 

lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 

Sementara Korban adalah orang yang memperoleh penderitaan fisik, mental, 

bahkan hingga kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang 

melawan hukum. Jadi perlindungan korban adalah segala upaya pemenuhan hak-

hak yang wajib diberikan kepada korban oleh lembaga terkait sebagai pemenuhan 

hak-hak atas hal yang dialami oleh korban dari suatu tindak pidana. 
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Perlindungan Korban adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada korban 

dengan memposisikan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak, yang 

harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana. 41 

 

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Korban 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

sebagai pelaksana kehendak pemerintah. LPSK adalah lembaga independen yang 

didirikan dan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta 

bantuan kepada saksi dan juga korban berdasarkan tugas dan kewenangan 

sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. 

 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa LPSK 

adalah lembaga yang independen namun bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden. LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk 

memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban pada 

semua tahap proses peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-

undang. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk meciptakan rasa 

aman dan tentram kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan 

ketika menjalankan proses pradilan pidana. Berikut merupakan bentuk-bentuk 

perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK kepada saksi dan korban: 

 

                                                             
41 Lilik Mulyadi, Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif 

Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 5 Diunduh 

darihttps://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilaku

kan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik

_indonesia.pdf pada tanggal 17 Oktober 2021 pukul 22:45 WIB 

https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf
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1. Perlindungan fisik dan psikis: berupa pengamanan dan pengawalan, 

penempatan di safe house, mendapatkan identitas baru, bantuan medis 

hingga pemberian hak kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, serta 

mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 

2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, yang dimaksudkan dari 

keringanan hukuman adalah saksi dan korban serta pelapor tidak dapat 

dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006). 

3. Pemenuhan hak prosedural saksi: Dalam menjalankan proses peradilan, 

korban atau saksi mendaparkan pendampingan, mendapat penerjemah (jika 

dibutuhkan), mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, 

penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, mendapatkan 

bantuan biaya hidup (sementara) sampai batas waktu perlindungan dan lain 

sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006. 

 

 

Perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban bisa dengan 

berbagai macam benruk, yaitu dengan pemberian kompensasi, retribusi, dan 

rehabilitiasi sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan Kepada 

Saksi dan Korban. 

 

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan 

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, 

karena selain korban yang telah menderita kerugian akibat kejahatan yang dialami 

dirinya, korban juga menderita kerugian baik secara materiil, fisik hingga 

gangguan psikologis. Perlu diingat bahwa korban juga harus menanggung derita 

berlipat-lipat karena tanpa disadari korban sering diperlakukan hanya sebagai 

sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Misalnya korban harus 

kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang telah 

dialami oleh dirinya demi keberlangsungan penydikkan, penyelidikan, maupun 

saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan 

dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyak korban yang 
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berjatuhan karena tidak adanya jaminan pasti yang diberikan terhadap korban 

yang telah mengalami suatu tindak kejahatan. 

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah 

menetapkan hak-hak korban agar lebih mudah dalam memperoleh akses keadilan, 

khususnya dalam proses peradilan yaitu: 

1) Memberikan simpati, rasa hormat dan pengakuan terhadap korban; 

2) Menerima infromasi dan penjelasan mengenai perkembangan kasus;  

3) Memberikan informasi; 

4) Memberikan bantuan yang layak; 

5) Memberika perlindungan privasi dan keamanan secara fisik; 

6) Pemberian restitusi dan kompensasi; 

7) Mempermudah mengakses mekanisme sistem peradilan yang ada. 

 

Perlindungan terhadap korban pada hakikatnya merupakan salah satu hak asasi 

manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C.Maya Indah , bahwa “hak-hak korban 

merupakan bagian dari konsep Hak Asasi Manusia”42 Perlindungan korban dalam 

konsep luas dibagi menjadi dua, yaitu:  

1) Perlindungan korban untuk tidak menjadikannya sebagai suatu korban 

kejahatan atau yang identik dengan berlandaskan kepada perlindungan hak 

asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Dalam hal ini bentuk 

perlindungan yang diberikan kepada korban adalh bentuk perlindungan 

secara tidak langsung. 

2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau 

kerugian orang yang telah dialami oleh korban, termasuk hak korban untuk 

memperoleh pendampingan dan pemenuhan hak untuk mengakses keadilan, 

serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini 

bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban merupakan 

perlindungan korban secara langsung.43 

 

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari 

perlindungan kepada masyarakat itu sendiri. Perlindungan dapat diwujudkan 

dalam berbagai bentuk, seperti: pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan 

                                                             
42 C. Maya Indah S., (2020), Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan 

Kriminologi, (Jakarta: Pernadamedia Group), hlm. 121 
43 Ibid, hlm. 125 
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medis, dan bantuan hukum. Hukum bertugas polisionil (politionele taak van het 

recht), yaitu Hukum ada untuk mencegah supaya masyarakat tidak main hakim 

sendiri.44  

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan terhadap korbannya. 

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar. Perlindungan hukum dapat 

dikatakan berhasil apabila dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab 

atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan 

berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai 

dengan realita yang ada di masyarakat agar terciptanya lingkungan masyarakat 

yang aman dan damai.  

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Korban Kejahatan Doxing 

Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan doxing merupakan upaya 

pemulihan kerugian (baik materiil maupun non-materil) yang telah didapatkan 

oleh korban. Dalam terciptanya upaya perlindungan terhadap korban kejahatan, 

hal tersebut akan lebih bermakna apabila korban dilibatkan langsung dalam proses 

penyelesaian perkara, yaitu korban berperan sebagai saksi. Hal ini sebagaimana 

penegakan hukum pidana menggunakan asas keadilan restoratif, yaitu 

penyelesaian perkara secara adil yang melibatkan pelaku, korban, dan juga 

keluarga yang bersangkutan. 

 

Dampak sosial dan psikologi sangat terasa dialami oleh korban kejahatan doxing 

yaitu korban dapat mengalami: kecemasan, rasa malu berlebih, mendapat 

pengihinaan dari publik, mendapat diskriminasi, menurunkan rasa percaya diri, 

                                                             
44 Moh. Saleh Djindang, (1989),  Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan), hlm. 13 
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serta dapat merusaknya reputasi personal maupun profesional. Kerugian dalam 

aspek ini cenderung lebih berat bagi korban kejahatan doxing. Hal-hal tersebut 

juga yang menjadi faktor untuk memberikan perlindungan kepada korban 

kejahatan doxing. Karena merugian dan penderitaan yang ditimbulkan cenderung 

lebih berat sehingga korban mengalami kerugian terhadap kontrol diri, lost of 

power, serta dapat menimbulkan rasa hilangnya suatu kebanggaan diri. 

 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Untuk merealisasikan keadilan hukum yang semestinya, penegakan hukum dan 

keadilan harus menggunakan kerangka pikir yang tepat dengan alat bukti dan 

barang bukti yang sesuai, serta isi hukum harus dibentuk oleh keyakinan etnis, 

dengan menentukan adil atau tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum akan 

menjadi nyata jika para aparat penegak hukum melaksanakan kerjanya dengan 

baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibentuk sehingga tidak akan 

terjadi penyelewengan kekuasaan.45 

 

Hukum memiliki fungsinya sebagai perlindungan terhadap keperluan manusia. 

Agar kepentingan manusia bisa terlindungi, maka hukum harus diwujudkan secara 

profesional. Jika pelaksanaan hukum mengikuti prosedur yang sudah ada, maa 

dalam pelaksanaannya dapat berlangsung aman, damai, dan tertib. Apabila 

terindikasi ada hukum yang dilanggar, maka keadilan mesti ditegakkan.  

 

Masyarakat sangat berharap adanya kepastian hukum ditengah kehidupan mereka. 

Alasan mereka mengharapkan hal tersebut agar mereka memiliki lingukngan yang 

tertib, aman, dan damai. Jika masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang 

                                                             
45 Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 44 
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sesuai, maka akan terwujudnya keadaan masyarakat yang tentram. Hukum 

memiliki fungsi nyatanya yaitu untuk melindungi hak dan kewajiban setiap orang, 

dengan adanya perlindungan hukum yang kuat maka akan terwujudnya cita-cita 

hukum secara umum yaitu ketentraman, ketertiban, keamanan, kebenaran,  

kesehjateraan, kedamaian, dan keadilan. 

 

Suatu penegakan hukum didalamnya terdapat faktor yang mendukung dan 

menghambat terhadap proses yang ada. Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai 

faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum: 

1) Faktor Hukum; Pada praktik penyelenggaraan hukum yang ada di 

lapangan diantara beberapa waktu pasti terjadi pertentangan antara 

kepastian hukum dan keadilan. Hal seperti ini dapat terjadi dikarenakan 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif; 

2) Faktor Penegakan Hukum; Dalam faktor ini kepribadian petugas penegak 

hukum memegang peranan penting, apabila mentalitas suatu penegak 

hukum sudah sesuai, maka faktor penegakan hukum dapat terlaksana 

dengan baik; 

3) Faktor sarana atau Fasilitas Pendukung; Faktor sarana atau fasilitas 

pendukung mencakup software maupun hardware; 

4) Faktor Masyarakat; penegakan hukum ada karena dibuat oleh masyarakat 

dan untuk masyarakatnya itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan 

kedaiaman di dalam masyarakat. 

5) Faktor Kebudayaan; Kebudayaang memiliki pernana yang cukup penting 

dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Budaya bertujuan untuk 

mengatur agar manusia dapat mengetahui bagaimana seharusnya mereka 
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menjalani hidup seperti bertindak, berbuat, serta dalam menentukan 

sikapnya apabila mereka hendak berhubungan dengan masyakarat lain.46 

 

Lima faktor yang sudah dijelaskan diatas memiliki kaitan yang cukup erat. Faktor 

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum 

yang terjadi. Dalam menciptakan penegakan hukum yang sesuai, perlu adanya 

kekuasaan di dalam negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

dengan tujuan mencapai penegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila 

dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kekuasaan yang merdeka memiliki arti 

bahwa kekuasaan tanpa campur tangan pihak dari negara lain serta bebas dari 

paksaan negara lain. 

 

Proses penegakan hukum pidana yang ada tidak selalu dapat berjalan sesuai 

dengan teori, aturan, dan harapan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan 

menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun dalam hal ini dapat 

terjadi suatu intervensi, maupun terjadi karena adanya pengaruh buruk terhadap 

proses penegakan hukum, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan hukum 

yang dilakukan. Hal ini juga berimbas pad anilai kepercayaan masyarakat 

terhadap penegak hukum menjadi berkurang, dan hal ini menciderai nilai dari 

penegakan hukum yang dicita-citakan. 

 

                                                             
46 Soerjono Soekanto, (2004), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan 

kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 42 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 
 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum merupakan segala kegiatan seseorang yang bersifat akademik 

dan praktisi, yang dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum, baik yang 

bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup di dalam 

masyarakat.47 Sehingga pada penelitian penulis kali ini, penulis menggunakan 2 

(dua) jenis pendekatan yaitu suatu pendekatan secara yuridis normatif dan 

pendekatan secara empiris 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum 

kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 

tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah 

yang penulis diteliti. 

Pendekatan itu ditujukan untuk mengumpulkan berbagai teori-teori yang ada dan 

literatur yang berhubungan erat dengan masalah yang akan peulis teliti. 

Sedangkan Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan 

                                                             
47 Zainuddin Ali, (2016), Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 19. 
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cara melakukan penelitian secara langsung (lapangan) untuk mengumpulkan 

berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian, yang dilakukan dengan 

wawancara pihak terkait.48 Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara 

studi pustaka (library research) yaitu dengan cara mempelajari norma atau kaidah 

hukum yang sudah ada, setelah itu melakukan peninjauan atas perlindungan 

hukum terhadap korban kejahatan doxing. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah 

Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empirias merupakan pendekatan 

penelitian yang dilakukan dengan menganalisis kenyataan yang ada dalam 

lapangan. Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan sevata sosiologis yang 

dilakukan langsung terhadap objek penelitian, dengan cara observasi dan 

wawancara. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dapat dibedakan menjadi dua jika dilhat dari sumbernya, yang pertama 

merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dan yang kedua 

adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku ataupun jurnal.49 

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan 

pengkajian hukum dapat dilihat dari sumber data yang terlampir.50 Sumber data 

merupakan topik utama yang dapat mengetahui dari mana data diperoleh.51 

                                                             
48 Soerjono Soekanto, 2012, Penelitian Hukum Normatif,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 

14 
49 Abdulkadir Muhammad, 2004, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 168 
50 Bahderjohan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 86 
51 Suharsimi Artikunto, 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta), hlm. 114 
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Bahan hukum merupakan sumber utama penelitian ilmu hukum normatif, karena 

dalam penelitian hukum normatif materi yang dikaji adalah bahan hukum yang 

berisikan aturan-aturan yang bersifat normatif.52 Data yang digunakan dalam 

penulisan skripsi saya kali ini adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang didapatkan langsung dari penelitian di 

lapangan. Data primer yang didapatkan dari penelitian, merupakan data yang 

berkaitan langsung dengan penelitian yang dibahas oleh penulis.53 Data 

didapatkan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada narasumber 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan 

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Doxing. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur seperti bahan dari 

perpustakaan, studi dokumen, arsip, konsep- konsep, dan asas-asas hukum yang 

berhubungan langsung dengan penelitian. Data sekunder diambil dengan cara 

mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, kamus 

hukum, serta teori-teori dari para ahli hukum. Data Sekunder yang digunakan 

oleh penulis pada penelitian kali ini terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) 

                                                             
52 Ibid. 
53 Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 14 
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c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan 

e. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban 

 

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan 

mengenai isi dari bahan hukum primer, yang merupakan bahan pendukung, 

yang terdiri dari buku-buku, literatur-literatur hukum, pandangan para ahli 

hukum (doktrin), keputusan yang berisi asas hasil penelitian serta hal lain 

yang terkait dengan objek penelitian. 

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan pendukung terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, atau lebih dikenal dengan nama rujukan bidang 

hukum.54 Bahan hukum tersier dapat ditemukan dalam berbagai macam 

bentuk seperti buku literatur, surat kabar, skripsi, pendapat para ahli, artikel 

dari internet, hasil penelitian, yang dapat mendukung dalam memecahkan 

yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang akan 

diteliti, yang dapat dimintai informasi mengenai permasalahan dari penelitian ini. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber. Adapun narasumber yang akan 

diwawancarai adalah : 

                                                             
54 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2006), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 41 
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1. Divisi Keamanan dan Keselamatan Southest  

Asia Freedom of Expression Network  (SAFEnet) : 1 Orang  

 

2. Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya  :  2 Orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA   : 2 Orang  

Jumlah       : 5 Orang 

D. Metode Pengumpulan & Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kali ini yaitu sebagai berikut: 

A. Studi Pustaka (Library research) 

Pengumpulan data pustaka yang didapatkan dari berbagai data yang 

berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penunlis, seperti: buku-buku, 

literatur-literatur, karya-karya ilmiah, internet, media cetak, hingga 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. 

B. Studi Lapangan (Field Reseacrh) 

Studi lapangan merupakan metode pembelajaran melalui pengumpulan 

data yang diperoleh secara langsung dengan pengamatan, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan (wawancara), dan mencatat. Pada proses studi 

lapangan penulis berada langsung di lapangan. Studi lapangan dilakukan 

dengan pengamatan langsung terhadap objek untuk memperoleh informasi 

data yang akurat serta untuk mengetahui relevansi jawaban mengenai 

penelitian. 
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2. Metode Pengolahan Data 

Untuk memperoleh analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti metode pengumpulan data perlu dilakukan. Pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek kembali untuk 

mengetahui kelengkapan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. 

b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan untuk menempatkan data yang telah 

diperoleh berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk 

memperoleh data yang sebenar-benarnya (akurat) supaya bisa dianalisis 

lebih lanjut. 

c. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang 

saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu 

pada bagian pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah kegiatan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang 

tersusun secara sistematis, yang jelas serta terperinci, lalu kemudian 

diinterpretasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Kesimpulan dihasilkan 

dengan metode indukatif. Metode induktif adalah metode yang menguraikan hal-

hal bersifat khusus lalu mengubahnya menjadi hal yang bersifat umum.55 

 

  

                                                             
55Soerjono Soekanto,Op Cit, hlm. 102 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat menguraikan beberapa 

hasil kesimpulan yang penulis tuangkan sebagai berikut: 

1. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan doxing dibagi menjadi 

2 (dua), yaitu: Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh 

pemerintah dengan cara mewujudkan polisi siber. Polisi siber bertugas untuk 

melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber, salah satunya adalah 

doxing. Lalu, beberapa penyelenggara sosial media juga sudah melakukan 

upaya preventif dengan cara membuat auto take down untuk konten-konten 

yang tidak sesuai dengan terms and condition yang sudah ada. Upaya 

preventif lainnya juga muncul dari masyarakat, yaitu dengan cara bijak dalam 

menggunakan internet. Sementara perlindungan hukum secara represif berupa 

sanksi pidana diatur dalam pasal 95A Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan.  

2. Terdapat 4 faktor utama yang menjadi penghmabat dalam perlindungan 

korban kejahatan doxing, yaitu: Faktor Hukum, penulis beranggapan bahwa 

pengaturan hukum berupa perundang-undangan atau peraturan terkait dengan 

kejahatan doxing saat ini masih minim, sehingga menimbulkan celah dan 

ketidakpastian dalam penanganan kasus kejahatan doxing, Faktor Aparat 
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Penegak Hukum, karena masih minimnya peraturan mengenai kejahatan 

doxing, aparat penegak hukum juga masih banyak yang belum siap dalam 

menangani kasus kejahatan doxing. Faktor Masyarakat, saat ini masih banyak 

masyarakat yang lebih memilih untuk tidak melaporkan kejahatan doxing 

yang dialaminya karena berbagai faktor yang ada. Dan Faktor Sarana dan 

Fasilitas, pada realita yang terjadi saat ini sarana dan fasilitas untuk 

memberantas kejahatan doxing belum tersebar secara merata ke penjuru 

negeri. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat 

diberikan untuk hal tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Dalam upaya preventif masyarakat harus diharap untuk lebih bijaksana lagi 

dalam menggunakan internet, khususnya dalam penggunaan sosial media. 

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk sadar akan pentingnya suatu data 

pribadi.  

2. Pemerintah sebaiknya melakukan pemerataan sarana dan fasilitas untuk 

menunjang kinerja aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan 

digital. Pemerintah juga diharapkan mengoptimalisasi penggunaan peraturan 

mengenai kejahatan doxing yang sudah ada.  
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