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PENYALAHGUNAAN KOMPUTER

Pertama, penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan

kejahatan, seperti pencurian.

Kedua, komputer tersebut merupan obyek atau sasaran dari

tindak kejahatan tersebut, seperti sabotase yang menyebabkan

komputer tidak berfungsi sebagaimana mestinya



DEFINISI KEJAHATAN KOMPUTER

• Any illegal, unethicall or unanthorized behavior relating to the 

authomatic processing and/or the transmission of data 

(Organization of European Community Development (OECD))

• Definisi kejahatan komputer ini termasuk segala akses illegal atau

secara tidak sah terhadap suatu transmisi data.  Disini terlihat

bahwa segala aktifitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer

merupakan kejahatan. 

• Computer crime is crime toward computer (National Police 

Agency (NPA))



KLASIFIKASI KEJAHATAN
KOMPUTER

1. Fraud by computer manipulation 

2. Computer espionage and software theft 

3. Computer sabotage 

4. Theft or service 

5. Unauthorized access to data processing system 

6. Traditional business offences assisted by data processing

Menurut Ahli di Jerman



KLASIFIKASI KEJAHATAN
KOMPUTER

1. Keamanan yang bersifat fisik (physical security) : termasuk akses ke gedung,

peralatan, dan media yang digunakan.

2. Keamanan yang berhubungan dengan orang (personel): termasuk idntifikasi, dan

profil resiko dari orang yang mempunyai akses (pekerja).

3. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi: yang termasuk dalam

kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengolah

data.

4. Keamanan dalam operasi, termasuk prosedur yang digunakan untuk mengatur

dan mengelola sistem keamanan, dan juga prosedur setelah serangan

Menurut David Icove, Berdasarkan Lubang Keamanan



REGULASI TERHADAP
KEJAHATAN KOMPUTER
Target pengamanan adalah menghindari, mencegah dan 

mengatasi ancaman-ancaman terhadap sistem

Sifat ancaman :

Ancaman Pasif

Ancaman ini biasanya disebabkan oleh

bencana alam dan politik, contohnya :

gempa bumi, banjir, perang dan lain-lain.

Kesalahan manusia seperti, kesalahan

memasukan atau menghapus data, dan 

kegagalan sistem seperti gangguan listrik

Ancaman Aktif

Ancaman ini disebabkan oleh 

kecurangan dan kejahatan komputer, 

seperti: penyelewengan aktivitas, 

penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, 

pengaksesan oleh orang yang tidak

berhak. 

Selain itu juga karena program yang 

jahat/usil seperti, virus, worm, Trojan 

dan lainnya



METODE KEJAHATAN KOMPUTER

1. Penipuan data

2. Trojan horse

3. Teknik solami

4. Logic bomb

5. Kebocoran data



HACKER

❑Sebutan untuk orang atau sekelompok orang yang memberikan

sumbangan bermanfaat untuk dunia jaringan dan sistem opersi, 

membuat program bantuan untuk dunia jaringan dan computer

❑Dikatogorikan pekerjaan yang dilakukan untuk mencari

kelemahan sistem yang di temukannya. 

❑Keahliannya dapat melihat, memperbaiki kelemahan perangkat

lunak dikomputer, biasanya kemudian dipublikasikan secara

terbuka di internet agar sistem menjadi lebih baik

Segelintir manusia berhati jahat menggunakan informasi tersebut

untu kejahatan, mereka biasanya disebutCracker



LEVEL/ TINGKATAN HACKER

1. Ellite

2. Semi Ellite

3. Developed Kiddie

4. Scrip Kiddie

5. Lammer



CRACKER

❑Sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan

memasukannya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari

sistem yang dimasuki seperti pencurian data, penghapusan dan banyak

yang lainnya

❑Untuk meningkatkan kemampuan/menggunakan sumber daya di

jaringan untuk kepentingan sendiri.

❑Melihat kelemahan sistem dengan menjalankan program scanner.

❑Setelah memperoleh akses root, cracker akan menginstall pintu belakang

(backdoor) dan setelah berhasil melompan dan memasuki sistem lain,

cracker biasanya melakukan probing terhadap jaringan dan

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan



SPAM

❑Junk Mail

❑Penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk

menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang

mengakibatkan ketidak nyamanan bagi para pengguna web

❑Bentuk berita spam yang umumnya dikenal meliputi, surat

elektronik, spam instant messaging, span usenet newsgroup, spam

mesin pencari informasi web (web search engine spam), spam blog,

spam berita pada telepon genggam, spam forum intenet dan lain-

lain



FILTERING

❑Penyelesaian terutama dari segi teknis.  

❑Filtering pada intinya bertujuan membantu penerima email untuk

memilah-milah secara otomatis. 



PROGRAM PERUSAK/ 
PENGGANGGU

• Bug, merupakan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada suatu

program aplikasi yang terjadi atau tercipta secara tidak sengaja

• Chameleons, sesuai dengan namanya merupakan program yang 

diselundupkan/disisipkan ke dalam suat sitem komputer dan 

berfungsi untuk mencuri data/informasi dari sistem komputer yang 

bersangkutan.

• Logic Bomb, bomb ini akan ditempatkan/dikirimkan secara diam-

diam pada suatu sistem komputer yang menjadi target dan akan

meledak bila pemicunya diaktifkan.



PROGRAM PERUSAK/ 
PENGGANGGU

❑Trojan Horse, sengaja dibuat dengan tujuan yang jahat Trojan 

tidak dapat memproduksi dirinya sendiri, biasanya dibawa oleh 

suatu program utility.

❑Virus, program yang dapat mencopy dirinya sendiri dan 

menginfeksi komputer tanpa sepengetahuan dari user.

❑Worm, merupakan suatu program penggangu yang dapat

memperbanyak diri dan akan selalu berusaha menyebarkan diri

dari satu komputer ke komputer yang lain dalam suatu jaringan



TERIMAKASIH

#Dirumahsaja

#Belajardirumah

#LawanCOVID19

Sumber Referensi:

Diktat Komputer & Masyarakat (Kalangan Sendiri)

Wikipedia dan berbagai sumber lainnya.


